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САДРЖИНА I. СВЕСЦИ  ПУТОПИСА. 
 
I. ГЛАВА. 
Полазак, пут до Смедерева, туђи поданици у кнежевини, криумчарење на вишничкој скели,  

Веоград и његове старине. 
II. ГЛАВА. 
Смедерево, његова старина, име његово и значај му, народна песма. 
ГЛАВА III. 
Натпис код Марковачке цркве; алексиначког монастира св. Стевана; Крушевац са народном песмом  

и спомен о скором ослобођењу испод турске власти; св. Роман и Љубостиња монастири; 
урвине Сталаћа. 

ГЛАВА IV. 
Карановац са једним новијим писменим спомеником; Жича са своим старинама; Студеница са своим  

старинама и остало. 
ГЛАВА V. 
Српска и турска граница, караула и ђумрук турски, пут до Куршумлије, старине уз пут, Куршумлија  

и преноћиште у њој, старине цркве св. Николе, пут у Приштину, старине уз пут, нахија 
куршумлиска и њени становници, ханови, пепељевачки или добањски и подујевски, черкези, 
одело, обичаи и т.д. вођ чича Сумбер, његове приче, сретај са мутасерифом нишким и 
секретаром му бугарином и т.д. 

ГЛАВА VI. 
Приштина; њени становници и старине; Грачаница, њене старине и хрисавуља; њена новија и садања  

судба; Јањево са своим старинама и становницима: Косово поље, битка косовска и остатци од 
ове; тулбе Муратово и старине око њега; народонаселење приштинске нахије и по које 
старине у њој, народне српске песме и 1.шкипска. 

 
 
 

I. СВЕСКА ПУТОПИСА 
 

ПУТОПИС 
 

дела ''Праве Србије'' од млогих сада тако зване ''Старе Србије''. 

Пре саме ствари, неће бити сувишно, ако ово, што иде, напоменемо: 
 

1. Да нас је високо-учена и поштовања достојна старина, претседник Српског ученог друшства, 
г. Јанко Шафарик, садањи члан државног савета, понудио: ''да одемо у Дибарску нахију старе или 
као што рекосмо ''Праве Србије''- и тамо да опишемо обичаје, и препишемо песме, -нарочито 
сватовске, племена тако званог ''Мије'' или ''Мијаци'', које се од свију српских и славенских племена, 
како у обичајима, а нарочато сватовским, тако исто и у језику, разликују''. Ову понуду ми смо у два 
маха одбијади, из узрока: што смо већ две књиге: ''3бор песама и обичаја укупног народа српског, I 
обредних, а II сватовских'' издали, добившп доста грађе из истог племена ''Мијака;'' што смо желели 
да још кô да овом пољу поради, а нарочито од способних и ученијих људи; што смо имали започетих 
других послова и што смо хтеи да се ова ствар строжије и са већим силама, и по знању и лицима, 
изврши. Али, кад нас исти господин извести: ''Да се нико не прима тако опасног посла, па ни од 
млађијих наших људи''; ми смо га се радо и свесрдо примили обгрљивши га, тако рећи, оберучке. Ми 
смо и сами, још пре неколико година, сагоревајућом љубављу, ово желели и више пута молили наше 
владе: да нам допусте, о сопственом трошку, обићи свете земље српске; но да не губимо права 
чиновнишка. Али високе владе наше, имајуће и сувише разлога, а нарочито: ''да ће овакав дут пасти 
у очи и тумачити се не с такве научне, но с тачке политичке'', одбијале су нас; те ми тако, и с тога, не 
могосмо жељи нашој за доста учинити. 
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2. За овај пут одређена је била сума од 80. дук. ц. По примљеној суми ваљало нам је се одма 
кренути, како би о Петровудну били у Галичнику поменуте нахије, у ком је тада било 7. свадби. У 
путу разабравши: да ће на Петровдан у Галичнику бити само 7 свадби, а 8. на св. Илију, и да ће у 
Лазаропољу на св. Илију бити 32; ми нисмо хитали, нити смо право ишли у Галичник, као што ће се 
из путовиса видети; него смо, ради могућих, свестраних описа, светих српских крајева, о једном 
трошку, а већој муци, гледади: да што више видимо, опишемо, разаберемо, познамо, прегледамо, 
изсљедимо, прибележимо и т. д. Према овоме дакле, а и по дужности наводимо: 
 

3. Да ће читаоци овог дела наћи само чисту , овејану и сваковрсну грађу — у колико је ова 
сабрана, прегледана, описана и изсљеђена — наше народности садање и прошле; наћиће остатке 
књижевности наше прибележене онако, какве су се нашле; имаће чисте и јасне преписе ове и 
осталога онакве какве су нађене, сачуване и т.д. без да је се игде што: додало, променуло, одузело, 
изменуло и т.д. А за овакав свој путописни зборних држи: да му и није нужда, а и немогуће је по 
готову, све ове разноврсне грађе поделити и сваку у своје врсте, по значајима, ставити и уврстити. С 
тога ће дакле сборник овај обухватати сваковрсну и различиту грађу, без икаква обзира на њену 
несложност и неодносност једне према другој.  Једино што ће у њему бити досљедности, то је; што 
ће прођени простор тачно и сљедствено, један за другим, по времену и месту, у ком је прођен, 
обележити се. 
 

4. Како смо идући у ''Праву Србију'' и враћајући се из ове, пролазећи кроз данашњу нашу 
''Кнежевину Србију'' а пре неколико десетина година само ''Пашалик београдски'', и у овој којешто и 
којегде прибељежавали понешто, што је или непознато или као познато, али непотпуно: или 
другчије схваћено: то ћемо и ове прибелешке у овај исти зборник, као нераздвојно цело, уврстити, и 
то пре прибележака у ''Правој Србији'' учињених. Ове прибелешке слажу се са првима, што се 
уређења тиче у свему, изузевши само време и прођене просторе. Време је прекидано путо- 
вањем кроз ''Праву Србију'' као и прођена места, Али, да неби чекајући и дуже прибелешке из ''Праве 
Србије'', још више дангубили, решили смо се: да прибелешке из Кнежевине, пре одласка у Праву 
Србију, и после повратка из ове, ставимо напред, пред прибелешкама из ''праве Србије''. Ово једино 
чинимо с тога: што су све прибелешке учињене у Кнежевини, у овој и остале, код извесних власти и 
пријатеља; што су нам, по повратку нашем, одма и послате, те су се могле прво и урадити. 
Од добивене попутине у 80 дук, ц. које за 2. коња, самаре, одело и т.д. потрошено је 33 дук. ц. те нам 
је остало само 47 дук. ц. за пут. Ова је, као и бивша цела од од 80. дук. ц. сума била врло мала, за 
овако огроман пут и трошкове; али нас је сагоревајућа љубав, спрам свега оног што је некада било 
српско, приморала, да учинимо намишљено. Ми смо се кренули, са челичном и надљудском вољом: 
или скупо, и што може бити скупље, дати главу, или видети некадашњу славу и величину српску, са 
њеним светињама и узвишеностима, а садању црну и чемерну гробницу, јадне, непрежалиме, 
неоцениме и неисплатиме урвине, некадашње -силе и моћи, светих, дивиих и непостижних, краљева, 
царева и владаоца српских, са старим већ умрлим српским народом ?  

Покрај поменутих 47 дук. ц, коња са самаром,— јер је други са свом ормом уступљен 
пратиоцу и вођи нашем — и осталом ормом; беше у нас још једна једина потпора, телесна, узданица, 
и осветница, шестометна пушчица — револвер— са сестром дугом, и кратком запојасницом. Да ње, 
ове дивне и тако рећи свемоћне узданице, не би; остале би млоге ствари невиђене и непреписане. 
Уздајући се у њу, ми преписивасмо и онда, кад се дивљаци ватаху за кундаке своих пиштоља и кад 
ове и запињаху. Осим ових телесних помоћница и узданица, беху у нас још и две духовне и то једна 
за Кнежевину, а друга за ову и бившу царевину и краљевину српску, Па кад напоменусмо све што 
имасмо и са чим пођосмо, држимо, да неби било лепо, кад и те две духовне помоћнице неби 
напоменули и казали. Ово нарочито велимо, да неби било лепо за рад наших будућих путника, ако се 
ти крајеви наши, и те силне земље наше, за грехе наше и наших старих, по нашој несрећи, боже 
сачувај и сахрани, неби што скорије и брже присајединили дан: Кнежевини и са овом саставили, под 
влашћу и династиом нашом, једно велико цело царство или бар краљевство српско.  
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Никоме на свету, па и највећијим непријатељима и душманима нашим, не желимо овакво 
путовање, са овим осећаима и под овом влашћу наше рођене браће и сопствене земље; али ако се то, 
по највећој несрећи нашој, мора, онда нам је једина и највећа жеља: да се наши научењаци, а 
нарочито млађији, не само, као што то у нас по несрећи бива, увећају десетинама; но у стотинама 
разуђу по свима нашим земљама, ове изсљеде и опишу у сваком погледу. Ово је једино и највеће 
средство, ван сајединења, да се боље сдружимо и познамо, да се једном бар духовно сбратимо и 
сљубимо, кад није среће да је то телесно и државно. Овим ће се јединим размрсити све сплетке и 
интриге, којима су нас сви народи европски непријатељски и пријатељски, са свима својим лажним 
научењацима, као паук мушицу, обавили и уплели. Докле год ово неузрадимо, ми ћемо по речима 
Далина и Стринхолма шведских, а скоро тако исто и Вебера општег историка: ''по своме сопственом 
незнању и глупости, нарочито своих учених, вечно своје сопствено држати за туђе, а туђе за своје 
сопствено и једино; те тиме и показивати своје сопствено грдно и највеће незнање. — Помињате 
духовне две помоћнице ове су, и то: 
 

I. ''Објава. 
 

Којом препоручујемо дотичним властима да г. Н. Н. који полази ради изтраживања старина 
српских по Србији, не само никакве сметње у том путу не чине, но да му колико могу и на руци 
буду. 

 
№ 2057                                   Министар просв.  

2. Јануара 18 ... год.                                   и црк. дела.  
      Д. Матић. 

 
 
 
 
 
 

II. ''Објавленије. 
 

Г. П. Н. — полази на пут за време одмора, да као научен списатељ по поруци нашој посети 
старинске цркве и монастире по свима крајевима нашега народа и опише ове задужбине и богомоље 
народне у сваком обзиру ради историје наше православне цркве. 

Зато препоручујемо настојатељима манастирским, свештеницима и благочестивим 
христианима, да овога путника примају и показују му све што се тиче цркве и манастира, и ако се 
гди налазе старвиске књиге да му их покажу, те да их он види и опише, као старине ради научног, 
испитивања ученог света. 

Надајући се на побожно свештенство у Србији и изван границе њене и христијане по свима 
крајевима, где живи наш православни народ, да ће учинити могућу услугу овоме путнику, 
призивљемо на све њих благослов Господа Бога и Спаситеља нашега Исуса Христа.  

 
8. Јунија 18 ... год.                      Архијепископ београдски и 
      у Београду                                    митрополит српски 

   ''Михаил''. 
 

 
 Ово су дакле те две духовпе ваше узданице и помоћнице! Каогод што без оне прве телесне 
шестометне и друге две, нисмо могли млого чинити; тако без ове последње, не би учинили ни 1/3 
онога што смо учинили. Хвала наша, нашег несретног и угњетеног народа и потомства, — ако смо 
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му икакву услугу овим учинили — остаје г. претседнику друшства, а нарочито преосвећеном г. 
митрополиту, што нам даде ову препоруку. 

Ово оволико држали смо, да је нужно било казати, као и то: да је сва и сваковрсна грађа, у 
овом сборнику на најбржу руку, са млогих неодоливих узрока, урађена; с тога нека нам се извине 
млоге и огромне погрешке. 
 

I. ГЛАВА. 
 

Полазак, пут до Смедерева, туђи поданици у кнежевини,  
криумчарење на вишњичкој скели, Београд и његове старине. 

 
Јуна 10. 18.. год. беше јутро, -дана тога- одвећ пасмурно, натмурено, туровно, и одвећ 

мочарно. Још при расвитању своме показиваше, да су се обманули они, кои очекиваху, благи, топли, 
прозрачни и весели осмех његов, на овај божији бели свет. Сам рођај, прекрасног и јасног сунашца, 
показиваше: чезњу, страх зебњу, трепетање и лебдење неко, у страховитим грчевним потресима, кои 
се осењаваху на мочарној и влажној црној земљици, у последњим окрајцима београдске паланке — 
вароши —Ова његова узнемиреност, страховање и потајна дрхтавица, и није била тек онако узалуд, 
безпослено и неосновано замишљена; јер га са свију страна опкољаваху густи и скоро непрозрачни 
загасито црнкасти облаци. Тек би га једни обкољавали, пролазили грозећи му, својим силинама и 
снагама, својом влагом и потмулом тморном помрчином, а други би већ наступали и тако исто само 
са већом жестином и срдњом пролазили.  

На све ове нисам се толико ни обазирао са моја 3. друга у колима и кочијашем четвртим. Али 
ме је највише занимао сјеверни, вечно смешећи се и обкољавајући сунце облак, кои се овоме 
продаваше под именом, братства, љубави, сродства и т.д., а овамо га све више и више упетљаваше у 
своје црне и грабљиве, срце парајуће, нокте. Он изгледаше пред тужним и плачним сунашцем, у 
његовој борби и муци противу таме, злобе, јада, чемера, робства, туге и сваке несреће, као 
најуслужнији пријатељ, најрођенији братац, највећији заштитник и покровитељ, бранич, и 
обдржилац; а овамо му све више и више, под најлепшим и сладкоречивијим изговорима, 
најсроднијим и пријатељскијим облицима, одузимаше снаге и моћи; свега више и више подкрадаше 
и прождираше, одузимајући му светлост и видело, а самим овим унижаваше га и опуставаше 
угурујући, у празнине, некада бивше напуњене моћи, видела и знања, своје густе, црне пуне влаге и 
ладноће вале.  

Јадно и чемерно, тужно тек у свом рођају, сунашце, иза густих, туровних и тамних, пуних 
влаге, хладноће, зависти, прождрљивости и себичности облака, виђаше се као најдивнији и 
најневинији створ свемогућег. Оно час једноме, а час другоме, пружаше своје млађене и слабачке 
ручице, своје, детињасто анђелско светлеће се у свима дивотама и красотама, какве је само 
свемогући и свезнајући, свемудри могао створити — лице; час једнима, а час другима, показиваше у 
пуној својој невиности и доброти; час једнима, а час другима, одкриваше своје преиспуњено свима 
благама, поштењама и добротама срдашце, у пуној својој наготи; час једнима, а час другима, без 
икаква зазора и лукавства, показиваше све своје добре намере: бити окружавајућим га више, но себи 
од користи; ама заман све чињаше; заман све то беше; заман права, чиста и света искреност и љубав 
спрам свега и свачега; заман искрена и моћна жеља озарити све и сва божијим светом и виделом, 
најсавршенијим створом и украсом његове моћи и премудрости; заман беше јасно — бело и светлеће 
се надземном светлошћу и лепотом лице; заман млађане и невине, дивне и најблагородније и 
користније свима и свему, прекрасне божанствене ручице: црни облаци под именом: дружбе и 
пријатељства, сродства и љубави чисте, братства и најчистије срдачности, све га више и више 
ждераху па напослетку и прождраху. Непрође дуго од овог кобног, и не, најправеднијег, удеса 
поднебесног, надземног и наземног, а црни и прождрљиви утвори божијих створова, себични и 
безосетни за свако право и правицу, сродство, лубав, братство, искреност, па и питоме одношаје - 
облаци, обмоташе га својим тморним, тленим и загушљивим влажним валовима, — заклонише и 
прождрете.  
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Све се то сврши на ужасном преступу и неправди, са којега најсавршенији створ, највећи 
украс свемогућности и премудрости божије, највеће красило овога света, у место јасно светле 
светлости и видела, опушташе бело бледе, па бело жућкасто бледе, и, напоследњу тамникасте, сенке 
видела и светлости своје. За овима је се, а над главама наземних створова, вила густа и непрозрачна, 
тешка и влажна маглуштава једноставна облачина, кроз коју почеше падати ситне, честе и студене 
капљице, за живота и видела заплаканог, а при смрти и тамнини плачућег сунашца, — његово јасне и 
бистре сузице, које зовемо, дажда или киша. — 

Крај мене сеђаше друг мој до Смедерева, ниже овога брат наш по крви и вери, криумчар из 
Србије под Немцо-Мађарима, —али не по занимању и одношају; јер први беше само у тој разлики 
спрам њега: што над њим владаху османски Турци и Шкипи мухамеданци, са оступницима Србима 
мухамеданцима, а над овим последњим, аустриски Немци, Маџари и своја рођона до-такође одпавша 
од вере и народности, браћа. Некада прве врсте и броте бивши, а сада од силног умора и млого 
промењених господара и претрпљених управа и господства разних над собом — и можда доста 
преживелих година, — два сипљива коња, нашег кочијаша, и сами туровни и зло разположени, 
тромо и олако извлачише своје некада челично чврсте и брзе, а сада разклимлављене троме и 
изнемогле ноге, из житког глиба и блата, које поста с месом црне земљице и сузица сунашчевих. Сам 
господар коња, као и другар из Србије под осман: Турцима, беху и сами до зла бога хрђаво 
разположена.  

Шта више и сама кола не радоваху се нашем путу и путовању; што је се дало приметити из 
њихових, потмуло, труњадовито, крцкарајућих уздисаја, који су, са остарелости и уморности, при 
сваком наступају на најмањи камичак, све већи и већи, али нејачи и сдабији, бивали. Сам кочијаш, са 
својим непрестаним климатањем главе, ударањем овом час на једну час на другу страну, 
показиваше; да није далеко утекао ни од коња ни од својих кола, што се умора, лабавости, тромости 
и санљивости тиче. На лицу мога сапутника из Србије под османским Турцима, и ако је ишао своме 
завичају, вирила је, туга и жалост, зебња и страх, ужас и највеће црнило; док су се готово те исте 
мисли и по мојој глави мутљале.  

Ја сам сам био препун: нестрплења, зебње, чезње, радости, туге, милине, горчине, 
преузнашаја, несрећа и бог те пита какве се још нису глупости и памети суљале и мотале по мојој 
глави. Час ми је се Права Србија, под Османлиама и потурицама, престављала, као седелица, са 
белим разчешљаним косама, дугим и густим, пуна сваких дражести, дивота, красота, милина, лепота 
и т.д.; но изнемогла, плачна, слаба и немоћна. Час је ову слику смењавала понека пуна сваковрсних 
дивота, красота, лепота, украса, чара, боја, блеска, са свима узвисима некадашње моћи и славе 
српске. Ту је на првом месту, стојала час величина и снага српска, час побожност и просвета моћна, 
час узор и племенитост, час величанство и милост, час украс и неописата дивота и красота; час је 
опет све то закриљавала и заклањала по каква: ужасно — гадна, црна и страховита ругоба и наказа, 
авет и страшило неба и земље, која све то ждере и прогутава својим гадним, пуним крви усмрдела 
огња загушљиво смрадног, и свега злог и поганог, чељустима; из којих и излази: само смрад и гад, 
муке и отрови, јади и чемери, болештине и све поганштине и ругобе и наказе овога јадног и 
чемерног света.  

Тек што се стресо од тешка задаха и поганштине појавивше се утворе, кад наш брат из Србије 
под аустро-угарском — кичељивим и поношљим гласом причаше: како ради и живи; како ужива сва 
права и благодети уставне и законите земље, у којој је ред, поредак и слобода, но разуме се не 
колика је у држави његовог цесаро - краљевског величанства! — по његову мишлењу — и како за 
све то: не даје ни цару арача, ни Богу колача? Причаше млого о старини вишњичке скеле, на и пре 
ослобођења дан: кнежевине, кад се ова наша вајна, па опет и бајна земљица зваше ништа мање ни 
више, до ''Пашалик белградли''. Истина да је ово вајна утеха, за млоге наше научене главе, у којих је 
Србија само овај пашалик и ништа више. ?!? 

Слушајући тако мог кичељивог и хваљећег се сапутника, а желећи се одиста уверити, о таквој 
старини вишњичке скеле, претурајући по хартијама пок. Петра Лазаревића, одиста наиђем, на ово у 
колико ново у толико жалосније ''Објавленије'', које стављам само ради подсећаја на наше јаде и 
несреће, глупости и чемере. Из њега се види, да је вајна старина вишњичке скеле у нашим рукама 



 7

истина од пре 1828 год.; али се види још и то: да је можда све дотле била, по нашој несрећи и 
глупости, у рукама других, који нас мучише и злостављаше. И ако је оно овако тужно и чемерно, 
овако горко и паклено, спрам некадашње наше среће и славе, наше моћи и знања, наше силе и 
уважења од осталих; ипак нам је нужно — драго, као залога данашње наше, ако ће и младе и мале, 
али свакојаке слободице драге. Кад није среће, и кад није г. Бог дао другчије, те да наше писмене 
доказе, о старини нашој и слободи непрекидној, увршћујему у неколико, ако не десетина тисућа, а 
оно бар тисућу, година; онда, држимо и овај писмени прилог, неће бити сувишан, тим пре, што су 
скеле по хатишерифима уступљене у наше руке, тек скоро на непуну десетину година, после овог 
''Објавленија''.  
 

''№ 900. 
 

Објавленије. 
 
Писмом оним предајем скелу вишњичку надзиратељству кнеза Петра Лазаревића.  
И препоручујем му, да он у будушче с том скелом руководи; уречене приходе, по  
тарифи , находећој се при Луки Савићу, узимље и од свега точан и совјестан рачун  
држи.  
 

Дано у Пожаревцу 29, Маја 1828 год. 
Милош Обреновић. 
    књаз србски''. 

 
Крај имена кнежевог, стои осредњи, у црвеном воску, печат са надписом с једне стране: 

''књазъ, сербски'' а друга је са средином уравњала се и слизала. — 
Како, одтуда је, по чему и на каком основу још и до данашњег дана остало у нас то: да 

странац живећи у нашој земљи, под заштитом и окриљем наших уставних установа; наших 
напреднијих закона, власти, понајправије, од свију европских држава, правде и правице,—користе се 
свим оним благама и богатствима, која се у земљи нашој налазе, нашом љубављу, дружбом, 
братством, слободом, једнакошћу и т.д. а овамо недају ни богу колача ни цару арача? Од кад је, и кад 
је почело то насилничко право или управо неправо, и абсолутно, господство странаца према нама 
овде, кад ево имамо под руком такође у подлинику или ориђиналу наставу још од 1828 год. како ће 
се поступати са странцима, ако се покоравају, а како, ако не, законима и властима нашим ?  

У делу нашег вредног, Милићевића. ''Путничка писма с разних страна Србије о Србији, 
Београд 1868 год'' наилазимо на једну наредбу пок. кнеза Милоша још од 1827 год. 5. Фебр. о овој 
истој ствари; по којој би наше писмено било од мање важности, као доцније о једном и истом. Ово се 
овако чини, али доле идуће истине увериће нас о противном. Ево самог тог писмена, ког смо такође 
у хартиама пок., поменутог, Петра Лазаревића у ориђиналу, нашли. 
 

,№1124. 
Објавленије. 

 
Сматрајући на злоупотребленија и непоредак, који је до сада међу житељима вароши и 

предградија Београдски, по свима частима чињен, и рад свему томе учинити конац; постављам кнеза 
Петра Лазаревића, кнезом варошким у вароши Београдској и к овој принадлежећим придградиама 
Сава Махали и Пали лули. Њему је препоручено да у свему нужни полицајски поредак заведе и 
настојателно чува, сврх чега и пространа Наставленија Моја има. Познавајући способности његове, 
надам се, да ће он достатично дужностима званија његовог саотвјествовати: а кнезовима и 
кметовима, трговцима и еснафима и свима житељима Београдским и к Београду принадлежећих 
предградија: острејше налажем, да предименоватог кнеза Петра, за кнеза и старјешину свога 
признају, да се заповестима и наредбама његовим повинују и да му у име Моје пристојну почест 
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одају. Из числа њихног неизузимају се ни страни, у Београду находећи се, подајници, кои су такође 
дужни, као што је и у свим прочим државама, обично живећи овде, владати се по 
законоустановлениама и обичним уредбама ово — земаљским: а ком би се између њих ова уредба 
несносна учинила, премда к взајмном поредку, безбједију, следователно и обшчем добру служи, и 
ниучему није противна њихним подајническим дужностима, — ономе на вољи стоји не сједити у 
Београду. 
 

Дано у Пожаревцу                           Милош Обреновић  
29. Јула 1828. љета                         књаз српски''. 

 
 

Код имена, као и у прве објаве, стои печат кнежев у дрвеном воску, али излизан скоро сав ван 
једног дела грба и ово писмена: ''язъ сербскійъ.'' И једна и друга објава написана је прекрасно на 
глатко-жутој великој хартији. Из поменутог писмена у књизи, г. Милићевића шта се види, које ову 
читао зна; а из овог види се: да се и странци подвргавају под општи српски закон и називају још и 
подајници.  

Питање је сада: да ли су дакле ови одиста потпадали под српску јурисдикцију, и да ли су се 
сматрали као српски поданици, теглећи са осталима све државне терете и уживајући сва законска 
благодеања, као и сви остали? На ово питање, гледајући још и на дан данашње стање ствари, чини се 
као да је одговор јасан и чист и то такав каквог га и данас видимо, т.ј.: да страни поданици ни онда, 
као и данас, нису подпадали под српску јурисдикцију и уравњавали се са Србима из кнежевине. У 
ствари овако није било. Од 1818. па све до 1835. год. страни поданици свију држава, по причању 
старих и паметних људи из дан. Београда, потпуно су се изједначавали са српским суграђанима, 
изузевши оне, који се нису хтели подврћи српској власти; те су с тога, а нарочито од доба основаног 
аустриског конзулата у 1830. год., морали свако вече прелазити у Земун и тамо ноћивати, а дању се 
враћати у Београд и са својих послова предањивати у овоме.  

Сами Енглези, са својим радницима на поташама, и остали, признавали су у свему власт 
српску. Ово је све дотле трајало, докле нису установљени конзулати, а нарочито до заговора 
великаша српских противу блаженопочившег кнеза Милоша. Находећи се у вечним смутњама, 
подстакнутим и разпаљиваним, преко конзулата, и страних агентстава, страних интриганата, пок. 
кнез Милош, већ је се више морао старати о свом одржању; но о страним поданицима. Кад су 
унутрашње сплетке дошле биле до свог врхунца, аустриски конзул дошао је био дотле, да је не само 
аустриске поданике подпуно од сваких обвеза, спрам земље у којој су, разрешавао; него је шта више, 
хтео и једног српског чиновника, али рођеног у аустриској Србији, несматрајући што је већ био 
прирођен грађанин кнежевине; што је као такав био већ и чиновнпк српски у високом звању, и што 
му је као владин изасланик послан; — да окује и окована у Аустрију да пошље. Овога је — а он је 
још у животу и у звању великом — спасло једино знање латинског језика и куче конзулско, које је на 
њ наскочило; те се његова конзулско-агентска милост, мало одобрила. Да није било латииских 
изрека: (domine  exelentissimae, clarissimae и т.д. оде српски чиновник у оковима у Аустрију.!?  

Овог покора није пре ни било, нити је смело бити; док нису српске издаице и изроди, тегдећи 
за своим себичним користима, у сваког туђина, душманина и врага наше земљице, помоћи тражили. 
Благодарећи дакле српским, глупацима, по некима тако званим Вашингтонима и другима, ми смо се 
лишили до данашњег дана свог рођеног права. А да су страни поданици све до поменуте 1835. год. 
потпуно били под нашим законима и властима, јасно сведоче млоги догађаји, а нарочито онај о 
подизању звона на звонару бивше тада дрвене, а саборне, и пре неколико година оборене цркве, у 
дворишту богословском. И ако је се пашалук београдски, а садања кнежевина, ослободила испод 
власти османске; опет стањујући грађана осмамске царевине, и војска у граду београдском, чинила је 
сувише сметње при подизању звона.  

Пошто је кнез Милош видео да ће при овом послу бити окршаја, и кад му је сам паша 
одговорио: да се звона не смеду подићи: он је отишао у тадању своју престолницу Пожаревац. Из 
овога је помепутом кнезу Петру Лазаревићу поручио: ''да звона дигнеш, или главу изгуби''. Овај је 
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сабрао био скоро сву београдску нахију и упарадио је с београђанима, у данашњој чаршији, или 
Калмегдану, а Турци су изтурили били своју војску такође на Калимегдан, наперили топове, одвели 
чељад сву у град и све учинили што је требало за прави рат. Пред свом српском војском стајали су 
сви београђани, који су само могли носити оружје, а међу овима и подајници свију тадањих 
европских држава, колико их је само било тада у Београду. Срби нису хтели први да пуцају, но су 
очекивали док Турци започну. Звоно једно по једно почели су подизати, а у граду Турци, са 
уређеним на Калимегдану, страшно су се били узкомешали. Причају очевидци: да су покушавали и 
да пуцају, кад је прво звоно, у једном ваљда двадесетом делићу српске земље, а до скоро бившем 
''пашалику белградском'', ударило и зазвонило; да су фанатици турски подпаљивали топове и пушке, 
ама несмедоше се упустити у борбу са Србима.  

Наши једни веле зато: ''што су се наших бојали'', а други опет: ''што нису смели, насрнувши на 
Србе у исто време, насртати и на туђе подајнике, тада живећи у Београд''. Ово последње, неће бити; 
јер су бар тада турске паше, мрзећи на шешире, изтресале своје луле на шешир Енглеског конзула и 
то на самој глави овога. И ако се слажу у томе, да је мудар расположај кнеза Петра, са странцима 
учинио бар то: што је паша због ових, одвратио Турке од пуцања; опет ће најглавнији узрок 
непуцања бити; што су се Турци бојали Срба и њихове силе. Светина српска, кад је прво звоно 
зазвонило, падала је ницом на земљу узаврелу у крви својих највећијих мученика и светитеља, 
својих невино изгинувших на кољу и на ченгелима мукама уморених отаца и ђедова. И ако су звона 
подигнута била, опет је пола године, и дању и ноћу чувала стража, београдску тада саборну, цркву са 
звонаром њеном; јер се Турци за сво то време нису били умирили и од намере своје: да полупају 
звона и оборе цркву, одустали.  

У свакој овој стражи било је страних подајника, коим се и сведочи: да су они подпуно 
подпадали под власт српских закона, и да су у свему и свачему били изравњани са своим српским 
саграђанима. И ако се дакле незна управо баш време, од ког наши европски изображени суграђани, 
туђи поданици, живе у нашој сопственој и нашом крвљу ослобођеној земљи, недавајући ни цару 
арача, ни богу колача; опет се барем зна извесно: да су у прве године нашег ослобођења били с нама 
савршено равни. Унутрашњи дакле наши немири и незгоде биле су узрок, што и дан данашњи 
гледамо у нашој рођеној, благоустројеној, уставној, законој, ~ ако не више, а оно као већина 
европских држава, — држави странце; где живе као међу дивљацима нове Полинезије и њених 
острва. Они извлаче све користи, које им само може дати наша земља, наши добри закони и 
праведни судови, а овамо, за таква бдагодејања нестиде се недавати нам у замену баш ништа, па не 
само ни пребијене паре, него ни лепе братске речице.  

Нама управо и није стало толико до почетка овог доба, у ком странци одпочеше овако међу 
нама живити, колико нас тишти ово неслободно и управо надгосподарско право њихово над нама. 
Дошао уљез и незван гост у туђи дом па и без сабље и десне руке, без топа и пушке, без знања и 
узајамне користи, и без лепе речи и договора шири се и господари у сопственом нашем добру; 
неограничено у њему живи, и чини све шта хоће; па кад ти се награби свега и свачега, само колико 
може, он се враћа одкуда је и дошао нерекавши никоме бар од све муке ни с богом. Нас не тиште 
користи, које од нас без ичега извлаче, ко ти није дошао, ко ли ти неће доћи ? но; нас тишти само тај 
јадан поглед њихов на нас, који се чини само према дивљацима који људе једу, и у којих нема скоро 
савршено никаквих човечанских појама ни о чему на свету. Да ми ово ниуколико незаслужујемо, кад 
имамо ред и поредка, право и правцу, власт и уљудност, законе и устав) слободу и остало, са коима, 
и ако непретежемо, а оно се бар опет можемо мерити, са другим европским слободнијим и 
изображенијим земљама. — 

У овим и оваким мислима наш бели Београд, и ако по догађаима, по мукама, јадима, 
чемерима и несрећама, које претрпише Срби у њему, заслужује да се назове не Београд, но црни и 
паклени град за Србе и српство до скора; опет је зато и по свом положају, и по свему што је у њему и 
око њега, издаље гледајући га, прави Београд или Белиград. Нарочито је овакав, за онога, који га 
оставља са сумњом, а видети га, а неневидети још који пут у свом животу? Кад га човек по издаље 
гледа чудне се мисли врзу у глави његовој. Сравњујући његову прошлост, од тако рећи постанка, па 
до данашњега данка, скоро сваког минута, у том грдном простору времена, наилази се на саме 
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противности, на неке загонетке и замрмшљотине које ће тек време и знања, разрешити и 
разсветлити. Гледајући га и мислећи о њему, у час ти дође пред очи град освојен још Александром 
великим од Србаља и њиног владаоца Срма, који из своје престолнице, у овим нашим земљама, 
бегајући изпред силе Македонско — Шкиптске, побеже на Пећске острве при у токо дан. Дунаву у 
Црно море.*)  
 

*) Дионисије Перигит, казива један острв на утоку Дунава у Море ''Pence'', но ово није био један, већ 
млоги острви. Quiposcens ortus — Дунас — Euksini pervenit undos Jrriguam Pencem amplexus gurgite 
quino. Да су Грци од искони само Србе звали Сривалима или Тривалима т.ј. Србима нема никакве 
сумње и да је Александар на њих војевао, те се ови, са краљем Срмом - Вуппив, Е^р/<о»— уклонише у 
дан. Бесарабију, или као што вели Вељтман и други, ''Беласрбија''; о томе се сви славенски и страни 
историци подпуно слажу. Кад нам оци и неби то признавали, ми имамо и наших доказа, а имено у 
опису Румјанцова Музеа у Москви, у ком се млоги наши краљеви зову: ''Крали Сремские или 
Србские'' значило је од искони у свију садањих славен. племена једно и исто, као: Стефан Драгутин и 
други. Осим овога, народи живећи у овим, и свим околниа землама, од искони су се звали само 
Србима, а не другим коим народом; па су их овако звали и странци од тог доба, па и после тога чак и 
до почетка XI века и. Хр. што сведочи превод ''Zonarae Annales'' налазећи се у Волаколанском 
монастиру у Русији, у ком се каже за Даке ово: ''Траиянь . . . воинствоваже на Даки сирhчъ на Срьбле, 
начелникъ же Срьбскiи Диковалъ'' и т. д. — види Чтенија 31. А за Мај 1847 год. стр. 58. 

 
Да ли је Александар велики разорио овај, и на овом месту бивши српски град, или не то се 

незна ? Александар велики само је тако рећи, са мачем и огњем, прошао кроз ове земље; али их 
никада није покорио, ни под своју власт подвргао, зато; што су српска племена по речима свију 
грчких историја и историка: ''Бивала побеђавана; али никад покоравана.'' Од Александра дакле, па до 
Трајана или до 103 године, по Христу, Београд је био у српским рукама, а од овога па до Хуна у тако 
званим римским. Атила са своим Хунима и овај је наш Београд разорио, као и стару престолницу 
српских владалаца у овим земљама пре Христа, Сирмијум — Sirmium — Срм од ког се и данас виде 
развалине код Митровице. Од Хуна, кои разорише и близу Сирмијума његово цредграђе дан 
Митровицу, у којој сеђаху илирски или српски екзарси све до Хуна или до 4 века по Христу, — па 
све до Јустинијана; наш садањи Београд лежаше у развалинама. И тек Јустинијан с концем 5 века 
подиже га из развалина, као предстражу варварима, кои се суљаху преко Дунава у ове земље.  

Почев дакле од нашег овог Београда, а код Римљана још одма по Христу Singidunum — а грч: 
Ξινγινδενον, Σιγγηδον —па све десном обалом Дунава до утока овог у Црно море, Јустиннјан је, веле, 
подигао, а боље и правилније, обновио, из развалина подигао и поправио 50. градова. Ови су 
градови, као и наш Сингидунум још пре Христа постојали и овако се, као и у време Јустиниана, 
звали, и то знатнији: 1. Singidunum — наш Београд — 2. Aureus mons — Златогор, дан. Смедерево—
3. Margum —раз: близу Пожаревца на утоку Мораве у Дунав—4. Vinimacium—гр. Ουιμινακιον или 
Βιμιαχιον дан. Костолац, у ком је, у време императора Хардиана била насеобина римска — 5. 
Taliatis или Talia — на водопаду по Страбану реке Jster-a. — Дунава, — близу данашње Градишке 
паше.— б. Egeta—дан. Фетислам а стари српски Вишеслав близу остатака Трајанова моста — 7. 
Rataria — близу утока реке Срба или Цибра у Дунав у старом Браничеву, а садањој Бугарској тако 
званој, но боље и истинитије старој Србији — 8. Oescus — у Бугарској и данас се виде развалине код 
места Ичигепа — 9. Nicopolis ad Jstrum — за разлику од других основао га је Трајан — 9. Dorosterum 
— у Птоломеа, а у Прокопија Durostolus дан. Силистрија у Бугарској — 11. Axiopolis — дан. Росафат 
у Бугарској — 12. Carsum. — дан. Чиршова у Бугарској — 13. Aegissus — дан Исакџи у Бугарској, 
код ког је Дарије направио мост на Дунаву, кои су Римљани звали Pons Darii — 14. Jstropolis или 
Jstrus — дан. Ћустенџе —; и по бреговима Мора црног: 15. Tomi, — Τομις, δος — дан. Томис баба 
— 16. Calatis — дан. Мангалија — 17. Odessus — O'δυσσος дан. Варна — 18. Cruni — Κρουναι a 
после Dionysopolis недалеко од дан. Варне — и т.д.  

Од Јустиниана па до Авара, Београд. је био у рукама источних Римљана, а од лажних Авара, и 
то од њиховог Хакана Бахана, па све докле ове своје земље не ослободише Срби од Авара, — 
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налазимо развалине нашег Београда или Сингидунума, у аварским рукама. Авари су и Београд, као и 
остале све градове српске срушили и утаманили. Пошто су развалине београдске Срби заузели од 
Авара, да ли су га,или не, подизали незна се управо? Оне су у њиховим рукама од 7 века па до 11. 
или до смрти светог Владимира 22. Маја 1015 год. биле; и од то доба, пошто Грци завладаше земљом 
српском, биле су у рукама ових непрестано до ослобођења српског под Воиславом. Ово је трајало 
око 30 и неколико година. Од то доба, а под Неманићима, Београд је непрестано био у српским 
рукама -т.ј. околно земљиште кнежевине - али под каквим именом незна се. Погрешка је што многи 
држе да је он некада био у Бугарским рукама. Он у бугарским рукама никада није био, У ову је 
погрешку пао и наш г. Милићевић као и већина страних писаца и скоро сви наши. Тако је исто грдна 
погрешка непрестано бркање старог Сингидунума или дан. нашег Београда са Taurunum-om, или 
дан. Земуном.  

У свима најстаријим и најдоцнијим римским споменицима и писаоцима строго се разликује 
мали градић Singidunum, прилично насељена паланка — варош — Мезије, на граннци Паноније, која 
ја станонање IV римског легиона, од Таurunum-а — дан. Земуна — на дну дољње Паноније, огромне 
и одвећ богате паланке — вароши — која је се одликовала своим богатствима, и била далеко и даље 
млого чувенија, од незнатног Сингидунума.  

Још је већа и знатнија погрешка, или неистина, оних, кои мешају стари Сирмиум са дан: 
нашим Београдом т.ј. Сингидунумом. Sirmium — је садања развалина код наше Митровице на Сави. 
Био је најзнатнији и после Рима и Цариграда највећа и најбогатија паланка. Он је, по римским 
земљописцима, пре и после Христа, лежао на реци Bacuntia. У њему су не само становали; но и 
помрли, па погребени, млоги императори римски као: умрьо је Марко Аврелије 180 год. по Хр. после 
деветнајестогодишњег царовања; Клавдија II умрьо је 270 год. по Хр. од заразе; Проб је се у њему 
родио, и 232 год. удављен је такође у њему, од своих војника*) због млогог гоњења на рад око 
изсушивања ритова околних.**) Максимиан Херкулес око 250 год. родио је се у његовом предграђу, 
а Констан II у самом њему 317 год. и Грациан 359 год:. Недалеко је од Срма — Sirmiuma — Budalia 
или Bubalia, место рођења импер. Деција гониоца хришћана, и Cibalis или Cibalae на брду код блата 
Јулке — неки држе дан. Свилујева у кнежевинн — место рођења импер: Валенциана I Валента и 
Грациана. На овом је месту пропао Ликиније, побеђен Константином Великим.  

 
*) Etrop. lib. IX сар. 18. Vopiscus in Probo imper. cap. 21.  
**) Недалеко од Митровице налази се и данас доста блатуштина од коих су понајзнатнија ''ђyлкa''. 
 
Још је и то као знатно: по брдашцима тако зване сада Фрушке-Горе и око Mons-aureum — 

златогоре — или Смедерева, подизане су прве лозе винове, пренешене из Азије и са приморских 
брегова: док се ове непомињу око Сингидунума, као незнатног месташца. Ми би имали још 
прилично навода да наведемо у име старине нашег дан. Београда, а све до краља Драгутина, 
Сингидунума, а нарочито до времена Душанова. Ово остављамо све наводећи само то: да је се дан. 
Београд од скоро 400 год. пре Христа па све непрестано до Стефана Драгутина, а нарочито Душана, 
дакле до 1340 год. од прилике, свега дакле око 1740 год. непрестано, и то једино звао Singidunum, а 
никад и никако другчије. Што се пак спомиње у других неких некакав други Београд, а наши га 
пренеше на овај, напомињемо само ово: да се то односи на столни Београд ког су Римљани још пре 
Христа звали Аlbа == бели, Београд; можда и на Белградчик код данашњег Видина и на Акерман, 
ког су још Римљани тако звали и сви остали народи — т.ј. Београд — па и Татарско-Турска племена 
само га преведоше под тим истим значајем на свој језик и прозваше Акерман. Сви ови Београди на 
свима страним језицима вавек су се тако звали и сви народи преводили су их на своје језике под 
истим значајима, док, овај наш нису никако другчије звали, осим Сингидунума. Праштајући се са 
његовим — Београда — називом римско-грчким, неможе нам се па ино, а да не наведемо овде и 
старине његове махом из тих времена, а и из доцнијих нешто, кад беше само црна гробница и пакао 
Срба и да не наведемо и доба кад га ми прозвасмо Београдом. 

Што се тиче наших споменика и од када га ми зовемо Београдом, више је казато, да је то 
главно од Душанова а нарочито Лазарева и Грбљановића, времена, а изредка и одвећ тамно, и од 
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Драгутинова; но да ли је то овај или неки други Београд, питање је тек ? Наш славни и неумрли Ђура 
Даничић у речнику за српске старине, местимице одређује ово место дан: Београду, као и оном, о 
ком чак бугарски краљ Асан, око 1190 год, говори. Он тврди, да је ту епискупија београдска 
основана св. Савом била и т.д.*)   

 
*) Види реч. из срп. стр. Даничића стр 98 и 99.  
 
Разуме се по себи, да се према горњим наводима ово неможе никако допустити тим пре, што 

је етнаграфија наших земаља, а нарочито историја места и догађаја, савршено као и у Турака 
занемарена и недирнута; па и оно што је дирнуто, додирнуто је савршено са страве наопачке. Нама је 
тешко да се неслажемо са назорима тако научног и заслужног мужа; ама нам се, код доказа и правог 
стања ствари, па ино неможе. Колика је и каква то сбрка у нас лако може човек поњати одтуда: што 
је дан: Софија, по историји г. Крстића Велбдужд стари, по другима, овај је Ћустендил, по трећима 
друго нешто и т.д. што се одређује београдска епискупска столица св. Саве овде, а Београд је 
данашњи све до Драгутина био у рукама мађарским и т.д. Да се не би далеко упуштали пошто о 
Београду нашем нежелимо дуго и млого говорити, — а и за овај оволики одступ од главне ствари 
молба је да нам се опрости— навешћемо из пок. Шафарика књиге повељу цара Асана бугарског, коју 
је г. Миклошић у свом делу Монументе српске хрђаво, прештампао. Тамо се каже ево ово: 

‚‚дава цесаръствw ми и  т. д¦ дwкwїа либw zемлh или хори 
дwидj, или дw Бъдынh или БраниYева и Бhлграда дwидjтъ, 
или дw Трънwва и по всемq zагwрнq идj, или дw Праслава 
или карвqнъскыh хwри приндjтъ, или кръистhн хwрh, или 
Бороуистhн или Болерн —у Миклошића - Дрину?! —  и вдимwтj’’ и. т.д: 
 

Шта дакле из овога излази? Излази ништа друго до то: да дубровачки гости ступајући на 
границу бугарске царевине прво и прво ударају: на Бдин, или по свима, садања Видин; па иза овога 
идући даље к истоку дођу у тако звано Браничево и Београд у њему; из овога долазе у Трнов и по 
свом Загорју, ако хоће до Преславе -на дан: Дунаву, или до Карвунске хори; које значн влашке или у 
влаш. — Од грчке речи. ωριου  Βλαχικον. — Из ове ако хоће међу хора крнсти — део молдавске, — 
или борунсти — део дњепровски области — или на Болери — део прибрежија црног Мора — и у 
Дамотику — на дан. Еркену реци ниже Једрене. — Ова није била у рукама цара бугарског; но је он 
њу као и Скопље, Прилеп, Солун и земљу арбанашку, означио само као главно место у туђој земљи, 
по ком се пут из његове земље зове, као кад би ко од наших великаша казао: ако хоћеш у Крагујевац, 
Ниш, Цариград и т.д. да идеш пут ти је наш н. пр Нишки, Цариградски и т.д, безбедан, разуме се 
докле се по њему простире наша власт. С тога се из Београда зове пут цариградски; а ми невладамо 
ни Нишом; пут софиски, босански и т.д.  

Осим овога неваља заборавити још и то: да су у стара времена нарочито уговарали трговачке 
путове, да су н. пр. за поданике једне земље и њихове пријатеље слободни путови у туђој земљи, а за 
непријатеље неслободна и д. д. А што се тиче ових земаља односећих се дан: Влашкој Молдавији и 
делу Бесарабије, — ми имамо и историских дата: да су се оне, од 1160 па све до скоро 1294 год. у 
грчких и римских писаоца, спомиљале као Бугарске, а народ не влашки или Румунски, но Бугарски. 
Нарочито од доба тако званог Кало-Јована, брата поменутог Асана — владао је од 1199 до 1202 Год. 
—кои је се тако и титулирао као ''самодрьжць Бльгарь и Влаховь''. У његовој титули тек, налазимо 
име Влах, а пре њега за тај народ, као и после њега до конца 14. века, нико и незна ништа, као 
влашком.  

Из наведеног дакле дознајемо ово: да је Београд даље истоку од дан. Видина у Браничеву и 
ближе Трнову граду под Балканом, а то и сведочи: да тај Београд и није Сингидунум стари, а дан: 
Београд наш; него је то дан. Белградчик у ст. Србији, коју млоге пропагандисте и незналице зову 
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Бугарска, да је у правинцији Браничеву, коју је краљ Милутин дао са својом ћерком Недом као 
мираз, бугарском владаоцу. Браничево је цео простор, од Вида па овамо све до у пожаревачку 
нахију. Да је ово одиста овако јемчи нам у свима старим споменицима то: што је св. Сава основао 11. 
епископију Бдинску, коју су доцнији преписаоци незнајући је преписивали Београдском и са овом 
помешали, а ми оваквих преписаоца старијих и немамо од пре 80 год. па може ли се овима веровати, 
нека каже наука и знање? Осим овог налази се подједнако и бдинских и београдских, на једним и 
истим спомоницима, епископија. Ми ћемо на свом месту навести и сам препис овога.  

Сад наводимо још и то: што се око дан: Белградчика налазе развалине за које причају: да су 
биле потрикана; што народ то сав зна и прича; што слави славе; што се неодликује у језику од 
осталих Срба у ст. Србији, као ни у типу и обичаима, и што је белградска епискупија пренета у 
турски Шаркеј, или садањи Пирот, међутим видинска остала је опет у Видину, ако је он одиста стари 
Бдин, а не оне развалине на утоку Вида реке у Дунав, што је највероватније; јер градови, осим места 
и од река своја имена носе као: Прилеп од речице Десник и Десница од речице; Морава од Мораве, 
ит. д. Даље, што се и данас код развалина тако зване патрикане, налазе урвине св. Богородице, а при 
утоку Вида у Дунав код развалина старог Видина или Вдина — св. Николе са патриканом и т.д.  

Свако зна, а навешћемо ниже и доказ из летописа: да је Стефан Високи, пренесавши своју 
столицу у данашњи Београд, у овоме први пут сместио и столицу епискупску, а дотле јој нема ни 
гласа ни трага нигде и ни у коим споменицима ни једнога народа европског. Кад је и ова столица, 
пресељеница из Крушевца, а у Крушевац из Призрена, пала, Бранковићи је преместе у Смедерево. 
Кад ово освоје Турци владике се повуку, од силе њихне, у Гроцку, која се у бератими даваним 
патриарсима цариградским и на нашу, тако звану пећску, патриаршију, зове Хисарџик. Тако је се и 
столица из Бдина на реци Виду преместила у Белградчик доцније, а из овог у Пирот. Кад су Грци тек 
с концем 18. века— 1775. год.— овладали нашом патриаршиом; онда су владике њихне, као 
бератлије и турске удворице, седиле уз колена паша, које су седиле по главнијим варошима. Тада су 
замењене наше владике Грцима, а ови су остављали Хисарџике и белградчике и т.д. па долазиле где 
је највиша сила турска.  

Једном речју: наше су владике бегале од Турака и оснивале епискупије по заклонитим 
местима, — а прве су биле у монастирима, као и патријаршија — а Грци ишли онде где су Турци, и у 
велике и главне вароши. Тако је постала, ваљевска, шабачка, ужичка, пиротска и т д. епископија у 
Србији, у место главних митрополија основаних још св. Савом. Држимо да је за сада довољно казано 
о нашем Београду, колико нам време и простор допушта и да је у нашим књигама свима грдна и 
вапијућа погрешка, од нас самих и наше глупости, што се истине не држимо као и Мораву — и 
остале млоге ствари — што зовемо, од доба кад је пок. кнез Милош делио кнежевину на округе и 
срезове, Бугар-Морава. У правој Србији и незнаду шта је то ''Бугар-Морава'' но ову нашу; од нас 
произвољно названу ''Бугарска Морава'' зову само Морава и Бинча, Бинч. — Морава, а највише само 
Морава; становнике њене, Моравци и Поморавци, као што тако и целу дан. Кнежевину зову, а 
особито потурице, и Турци ''Морава и Моравци''.Тако је, осим млогих места, промењено име и срезу 
рујанском, који је прозват Мачкатским, итд. 

Старине су београдске ове: на десној страни зинданских градских вратница стои камен 
четвороуголан узидан у зид од вратница са овим надписом.  

1.D-M- 2. IALRVPN. 3.РТ)МINV S 4. S I C P N E C H I i I i — 5. F I Λ V I X ••• A T N X C L I  
6. MII-XV.VX REMS. 7.AEDICOUXS)NCN, E 8.L  OMMΛXM.    9.ЬИВБ -10. BEPII. BMSPUSS. 11. 
PP. IA: EXBRISE. ΛV. 12. - H — 13. K - *) 

На бедему, спрам ладне воде свете, којом се лече од грознице, а ниже цркве Ружице, стои ово 
излупано камење од неких билега. 1. — АБ— Ь  2. избрисана 3. — ГОС — �—  4. YАЮ —  5. избр.  
6. — ЬБА — 

На другом такође излупаном стои 1. — Б — Φ —  2. — Ж — 
У среди је од камена точак, кои у горњој шпици има некакав колутић. С леве стране овога 

стои као нека стена, на овој велика круна; више ове виси у ваздуху мала лепа круна, коју, са точком 
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или колутом једним везује једна шипка танка. Са леве стране камена, а на поребрини овога, стоје две 
змије и то једна већа а друга мања, које су зинуле једна на другу. 

У дољњем граду код стражаре, која је скоро при утоку Саве у Дунав, под једним огромним 
топом у помосту, стои бео камен прекрасно израђен са овим надписом:  

 
1. MXNER — 2. NIV — VIVIЬ – 3. ТГ — О ХЬ — 4. IΔL — II — К — 5. —  Т  6. — ЛАХ— 

7. — АHVIIIIVI 8. RV>АZ  XANL — 9. IVIIALOMA —10. ЛА— VI — 
 
Мало даље западу опет под једним топом у помосту пребијен камен са овим неподпуним 

надписом. Он је као и онај први бео и лепо урађен. 
 

1. IЛСМIIIV)  2.LENEICENTIP  3.—C— 
 
За овим показао нам је г. Антоније Книћанин један разбијен камен, са надписом, узидан у 

бедем градски, спрам капије затворене, за коју се прича да је кроз њу Карађорђе прошао и освоио 
град. Овај је надпис на простом камену; но добро и лепо урезан.  
 

1. F F S E P  2. V E R E T N  3. MRANTO 
 

Ha шанцу кои је испод барутане горње, а баш под бив. војеном болницом, стоје ови огромни 
некадашњи споменици узидани и сложени да се тај шанац неосипа. Ф N Λ П. 

Крст на плочи са писменима О — С. 
 

1. РАДH — 2. ОБ£СЕ⊆£Б —ВР. 
 

*) Бројеви свуда значе врсте. 
 
1. —IГ- 2. RIAXMNB —3. COIIVO—4. DГADMCO—5. —II— 
1. Д  — ЛАН —  2. — UТΝΦЕ — 
1. SAT — )VKCKI   2. Δ IM Δ DZXX –  

 
Од толиких виђених одломака старине разне, међу које ваља уврстити и до 10. натписа 

турских, само на ове две три опеке, узидане у зидине пред казаматске, код тако зване зинданске 
капије, преко моста идући Ружици цркви, — читају се наше невоље. Натписи су ови грубо и невешто 
ножићом, или тупом бритвицом, или кебом каквом, урезани и то баш више казаматских врата. 
 
1. ЖЕЛЕ-Φ 2. ЖАЛОСТ. 3. НUЖД-ПЛАΦ. 4. Т¤РНЬ 7.. 1593. UДАВИШЕ-ГА. 
 
(Φ − ово слово немам али више је као Ж) 

 
II. Г Л А В А. 

 
Смедерево, његова старина, име његово и значај му, народна песма. 

 
Данашње наше, а по свој прилици и на неколико тисућа година, такође наше, Смедерево, 

Римљани су звали,од доба кад су овладали овим земљама српским: ''Avreus mons'' што ћe рећи златна 
гора или брдо. Оно је, као што смо већ на једном месту рекли, у Римљана било знатно с тога; што је 
римски Император Проб прву донешену винову лозу из Азије у Европу овде пресадио.*)  
 

*) Vied. Etrop: lib. IX cap. II ad Vopis. in. Probo cap. 18. 
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Зна се још и то: да је у њему, и у Сингидунуму, до доласка Хуна у ове земље наизменце седио 

владика подпадајући под илирску или Митровачку екзархију. Митровица дан: није ништа друго 
била, до једно огромно предграђе огромног Срма или римског Sirmium-a, a и добила је своје име од 
столовања Митрополита или екзарха илирског што и сама реч грчка ''Μητρα'' —круна—екзарка, 
сведочи.**)  
 

**) Μητρα реч грчка управо значи ни мање ни више до материца, јер јој је и облик такав. Од ове речи 
у буквалном смислу значеће материца, у преносном смислу, произведене су речи: Μητροπολις значи: 
главни град, или онај, из кога су се изселили грађани па где основали друго место, Μητροπολιτησ, 
становници оваквог главног или родитељског места, а од ове је и митрополит т.ј. владика најглавнијег 
града и паланке какве у држави и т.д. 

 
Као да му је суђено да вечно прима и прогања из себе Митрополите или владике. Тако знамо: 

да је кнез Лазар пренео, из Призрена, престол царски, због приближавања Турака срп. границама, 
због самовоље Краљевића Марка у Прилепу и Алтомановића око дан. Дибре и т.д., у Крушевац, 
дотле незнатно место које народ и незове градом; но само шареним шанцем*)   

 
*) Славу слави срп. кнез Лазаре у Крушевцу месту скровитоме вид: збор. пес: из.Караџ. I к. а од 
млогих сам и то више њих, слушао овако: ''Славу слави српски кнез Лазаре у Крушевцу у Шанцу 
шарену'' и пошетала царица Милица по Крушевцу по Шанцу шарену и т.д.  

 
Његов син пак, Стефан високи, преноси из овог Шареног шанца своју престолницу у Београд 

данашњи, дотле такође мало и незнатно место. У њему оснива столицу Митрополитску, преневши је 
из Браничева; подиже здања, од коих се трагови и данас виде у Пиринчани, тако званој на дорћолу, у 
одкопаним темељима цркве св. Николе, код и око текије ниже бив. Стамбол-капије и т: д: По његовој 
смрти столица деспотска и митрополитска стои у Београду све дотде докле га Ђурађ Смедеревац не 
уступи Маџарима, нагнан политичким невољама. По овоме пређе и он са својом столицом 
деспотском, а пренесе и Митрополитску, у Смедерево и т:д: Кад је и оно пропало, митрополити се 
сељакаше час у Гроцку или Хисарлик, час у Ваљево, Београд и т:д: докле у овом последњем и  
неостадоше у лицу Грка. Као год шта се за дан. Београд, а стари Сингидунум, погрешно држи, да су 
га основали неки Синги скордиско племе на 300 год. пре Христа; тако је исто погрешно држање: да 
је Смедерево основао први Ђурађ Бранковић, или боље његова жена Јерина, као што вели троношки 
летописац, држећи се народног причања **)  
 

**) Гласник срп. уч: други V стр: 104. ''Георги пребиваше во градје Смедеревје близБ рјекиДунаја на 
равниње, јаже Ирина јего жена от имјенија својего ко помјат своју саздала'' и т:д: 

 
Београд су прво основали Срби као и Смедерево на некодико тисући год: пре Христа, па су 

оба ова града, као и млоге друге, освоили од Срба прво Египћани под своим владаоцем Сезострисом, 
кои је, са љубави према њему египатског бога Ра прозван Рамзесом II — владао је од 1394 — 1328. 
пре Христа. Он је покоривши сву Азију са Инђијама и Европу до Дунава и Волге, — на обалама које 
подигне храм своме богу Ра или супцу, те се и Волга тако прозове; — порушио све градове и 
тврдине бив: као и живши тада овуда и у малој Азији, срп: племена, па следователно и Смедерево и 
Београд*)  
 

*) Види Вебера Всемир. истор I св. пр. сп 1860 г9Д. стр. 118 и 129 
 

На 552 год. пре Христа Дарије Хистап прошао је овуда и разорио градове и тврђаве које су 
Срби били подигли из развалина, па сљедователно и Београд и Смедерево, а око 334 год. пре Христа 
Александар Велики са својим оцем Филипом, то је исто учинио. А кад од овог Срм, владаоц српски, 
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побеже са своима даље сјеверо истоку, тада видимо: да је Смедерево, код дан. Романова у 
Молдавији, дуго и дуго било престолница тих срп. племена, које је, по бегству одавде Срба, тамо 
основано **)  
 

**) Вид Алфред де Бессе тур: импер. Сп 1860 год. стр: 292. Код поменутог Романова и данас стоје, 
огромне развалине другог нашег Смедерева, а наше је овде млоге старије од оног бив. код дан: 
Романова.  

 
Кад су Римљани, покоривши александрових потомака државе, покорили и ове земље, и кад 

наваљују разна немачка племена гоњена и потискивана из Азије Хунима и другим Монголско — 
Финским племенима, насрћу на ове земље после и пре Христа на неколико десетина год.; тада ми 
видимо: да скордиско неко племе Синги оснивају тобож Сингидунум. Другим речима: они подижу 
из развалина срп. Београд дан. или га просто освајају од Срба и надевају му своје име Они су тако 
исто чинили и са Скадром дан. отевши град тај од срп. племена, и наденувши му само своје име. У 
време римске владе, у овим земљама, наше се Смедерево зове ''Avreus mons'', а да су га Срби ипак 
звали Смедеревом и пре Ђурђа Смедеревца, па и од искони, доказ је у Хрисовуљи цара Лазара, по 
којој из Смедерева даје једног човека својој задужбини славној Раваници.***)   

 
***) Види срп. љет за 1847 год. стр. 55. 
 
Дакле је се и пре Ђурђа Смедеревца, а и од вајкада звало Смедерево. Хуни су разорили и 

Сингидунум, и Смедерево, и недалеко од њега лежећи Vinimacijum са свим своим војеним станом и 
т.д. Од ових па до Авара протрчкавале су кроз ове српске земље, разне немачке и друге туђинске 
чорде; час гоњене, а час дозиване Римљанима; па Срби нису ни могли овај град опет подићи, а и да 
су га подигли, Авари би га разорили као што су учинили са Сингидунумом и осталим млогим 
градовима. Тек после политичког преселења Срба под Звонимиром, сином Дрвенара Великог, могли 
су се подићи. Но они су и опет рушени, подизани и т.д. како је се кад водида борба са Манџурско-
Монголско Финском расом Маџарима, уљезима у српске земље, и Монголско Финско-Хунском 
расом Бугарима, кои су такође уљези у српским земљама и т.д. Ближа судба њихова нетиче нас се 
толико. Ово само морамо навести, као мимогред, кад смо већ код њега, а имено: да Смедерево није 
први основао деспот Ђурађ Бранковић; но да га је само из развалина, може бити, или сасвим опалог, 
преправио, обновио, па допустимо и подигао, а то нам сведочи ово:  

 
1. Развалине на коима је и из коих је Смедерево подигнуто, и ако се неспомиње његова 
старина.  
2. Ове се развалине, од коих је употребљен материал за дан. Смедерево, састоје, из српских 
споменика још из идолопоклонства, па могуће је још и пре Христа, као и римских, и  
3. Што је сав тај материал ту затечен и, Деспот Ђурађ Бранковић, или његова жена Јерина, 
употребио за свој град новоподигнути на урвинама старог Смедерева српског, а римског 
Златобрда или Златогора. 
 
Садањи смедеревски град дели се: на мали и велики, или горњи — мали — у ком су били 

двори деспотови, и дољњи, — велики, — у ком су биле млоге зграде, као цркве монастири, 
оружнице и т.д. Нама није намера описивати овај град, који би требало снимити, премерити и т.д. 
док се није разрушио, ради знања нашег старог начина зидања; но нам је намера изнети на видело 
његове старине. Што се тиче начина зидања можемо рећи: да је прави српски; јер је неправилан 
троугао. Римљани, Грци и груги, одликовали су се строгом правидношћу и сразмером у свему и 
свачему, док су Срби од тога одступали. Све срп. старине, у односу грађевина, као и свију осталих 
старих срп. а сада славенских племена, одликовале су се своим изгдединама и то најглавнијим:  

 
1. изглединама неправилног или јајастог круга,  
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2. изглединама неправилне и у неколико јајасто-округласте четвороуголности и  
3. изглединама јајасте троуголности, као што је и садањи смедеревски град. 

 
Првобитни је облик свима грађевинама: јајаста, или тако звана другчије још и лађаста 

округлина. Град има прекрасне старосрпског начина зидања 24. куле, које једна од друге сразмерно 
одстоје, по речима десившег се ту капетана и команданта градског. Од прастарих и пре Христа 
српских старих споменика долази нам одломак надгробног неког споменика српског. Он је 
прекрасно изрезан, на белом љутом белутку прекрасно урађеном и углагчаном, а стои скоро под 
самим врхом источне куле у горњем граду, или где су били деспотови двори, на западном зиду. Пре 
овог ваља нам напоменути, да су двори деспотови били над самим Дунавом са источне и сјеверне 
стране, и да су стајали ниже ове поменуте куле, у којој је ова старина наша. До ње се долази пузајући 
се уз сјеверно платно, по поквареним каменим бив. степенима. Пузање је и пењање ово врло опасно, 
а кад се већ једном човек узпење на платно; онда му се заврти мозак које од приличне висине, које од 
шуштећег и ударајућег о њега Дунава, а које од ветра јаког кои вечно овде дува. Од платна до куле 
закључане ваља прећи преко провалице обрушене, па тек у кулу ући.  

По целом овом малом градићу, или горњем, опасно је ићи и од змиурина, а нарочито пењати 
се на платна и куде; јер што је дрвенарије, оно је тако труло, да се сваки час може сурвати, а што је 
од камена, њега је време тако олабавило, да при првом додиру руши се. Турци нису ништа 
поправљали и оправљали. Тако им оружница — арсенал — на јужном крају дворова деспотоких, 
стои на балванима грмовим, за 3. хвата од земље узвишеним, и долази се преко степеница такође 
грмових од самих греда и балвана таквих; да вам ваља млого и млого мислити: на кои ће те стати, а 
да не пропадне, и да се са овим заједно, кои су у свом трулежу, не срозате, чак у суноврат у какву 
провалију. Остало је овде нешто мало старих пушака отиматих од раје у разним побунама, некаквих 
топовских ужета и других справа; али таквих и на таком месту за које се поуздано може рећи: да се 
Турака ни су ни мало тицале, нити су им они кад год долазили.  

Сам улаз из великог или доњег града у овај опасан је; јер не прелази преко језерцета доста 
дубоког, веле 3. боја човечија, преко кога води дрвени мост, кои се као и помост оружнице, сав 
нихња и колеба, кад се преко њега прелази, и који, као и у оружнице крцка и грохоће као већ 
ослабиле и изанђале кости у каквог неколико стотина година лежећег у гробу старца. Ово је језерце 
постало од некадашњег вала напуњеног водом, коим се одваја двор деспотов од главног града, а 
главни град од паланке, или предграђа такође је одвајао некада тројни вал напуњен водом, од ког се 
сада сачувао један покварен и трагови од других. Овакви валови са водом и т.д. и јесу српски начин 
утврђавања своих градова.  

Ми се нехотично задржасмо на овоме месту код ових степеница платна градских и кула прво 
направљених за стреле и бацање камења, а доцније у неколико преобраћане за топовска места. Преко 
поменутог моста пролази се кроз вратнице или капију, која води у двор деспотов. Спрам капије у 
зиду је за 4 хвати високо узидан, кип камени, за кои кажу да је Ирињин, те су га Турци страшно 
нагрдили. Он је са леве  стране, из малог града изнутра, спрам капије и прекрасно је израђен; али 
страшно у лицу нагрђен, да му није остао читав, ни нос, ни уши, ни очи и т.д. Но при свем том тип је 
лица и тела прекрасан, предиван и у опште осредња округлост. Јерина је на престолу огрнута 
царском мантиом.  

У самом простору вратница, или капије, види се укопина у камену, где је стајала гвоздена 
једноставна одоздо оштра секира, дуга и широка колико све вратнице, која је се одозго доле 
спуштала; те тако наваљујећег непријатеља, у двор деспотов, секла. Баш наша поменута старина, са 
знацима на себи, гледа право у кип Јеринин спрам вратница. Знаци на овај старини значе ово: *) два 
грмова листа, свету шуму, у коју су се негда сахрањивали наши стари; два полумесеца са страна, 
знак сеобе или одласка две душе са овог на онај свет; три колута вечност и 3. полукруга од венаца 
део живота проведен сретно овде на земљи; венац и круг од цвећа у њему више вечности, спасење 
душе, а две аждаје и рибе, самрт. Ови последњи знаци, у то време, метани су на надгробне 
споменике, наших знатних људи старих; те је одтуда на старим руским гробовима у софиском 
сабору овај исти знак. **) 
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*) Сама слика, због скупоће, није се могла, као и других 18 из разних места кнежевине, напечатати. 
 
**) Види Опис Кијева и његових светиња. Световид за 1866 и 1867 год. 

 
Други нам споменик долази нађен са источне стране споља града, на његовом платну, а испод 

друге куде пошав од Дунава к југу. Камен је такође белутак или соља тако звана. На њему је грубо 
урезан костур човечији до пола, захватајући главу и прси, на коима су прекрштене руке, или костур 
од ових. Испод овог је натпис овај:  

 
1.''  ае лежи w 2. краль VЮ 3. рюлннкь'' 

 
који значи од речи до речи ово ''1005. — године - лежи Обрад Ђурјулнић''.  
У тако званој зазиданој кули са источне стране дворца деспотовог, стои унутра за једно 10. 

ако не и више хвати, камен округао, узидан у западни дувар њен. На њему је, неких 7. људи са 
ниским калпачићима, или источно-римским капама из 11. и почетка 12. века. Рекосмо источно-
римским само зато: што је цивилизација цариградска, у то доба, од српских калпака направила оне 
обичне војене качкете руске , без обода или заклона — соношира — од сунца. Народ прича: да је 
овде у овој кули обешено ових 7 војвода; па је с тога и кула зазидана била и у њу је се одозго на 
гвозденим ланцима спуштало: Како ови калпачићи нису ништа друго до наши стари калцаци, само 
мало нижи, и како облик одела припада оделу старом нашем; то држимо: да ће ових 7 војвода бити 
историске личности т.ј. да они престављају некакав историски догађај нашега, а не ма кога другог, 
народа. Најглавнвје је то: што су они за неколико векова пред нашим деспотом на овој плочи 
изрезани и што их је Деспот негледајући на њихову преставу неког историског догађаја, метнуо 
скоро у дно своје затворене куле, која му је по свој прилици, благо хранила.  

На јужном платну града деспотова и дворца његова, а са јужне стране, више језерца 
поменутог пред горњим, — малим, — градом , или дворцем деспотовим, стоји огроман двогуби — 
мањи у већем — 16 уголни, од добре црвене опеке узидан крст, са копљем и мотком, на којој су 
кљеште, сунђер и клинци с коима су — справама — мучили, прекивали распетог Христа. Одма од 
леве стране крста у два реда, такође добром црвеном, опеком узидан је натпис овај  

 
Вь христа бога а благовhарни господинь деспоть Гургь 

Бранковикь гд… срьблемь ї поморю zетьскому повеленїемь его 
сьzида се градь сы лет  S. Ц. Л. Н.   

 
што ће рећи: ''В Христа Бога благоверни господин Деспот Ђурађ Бранковић господин, 

Србљем и поморју зетскому, повељенијем јего сазида се град си в. лета 6938 '' или 1430 од Христа. 
Ми смо овај натпис мало другчије прочитали; но што је у ''Путничким писмима''.. г. Милићевића; те 
га овде тако, како смо га прочитали, стављамо. Изван града, код прве капије његове, а на платну 
градском, узидан је одломак камена са нашим писменима ''я'', ''ш'', ''о'' и ''л'' што опет тврди наведено.  

Сад нам долази врло важна и најстарија можда ствар у целим овим зидинама. Та је ствар ова: 
на источној кули великог града, а у овоме, стои врло високо узидан камен један На њему је израђен 
неки омалечак, огрнут огртачем, војеначелник. Он је се наслонио на нешто, а с леве, па на десну 
страну, иде му нека пантљика или друго нешто. Два војника, тако исто омалечка, као и он, воде му 
огромног старца једног, са дугом раздељеном на глави косом и брадом дугом. Старац се клања овом 
војеначелнику, а он је се гордо наслонио на ону своју штаку, па га, и негледајући право, са 
презрењем мери. Спрам њих стоји слика ова: у камену је урезано коло са крстом унутра, а више њега 
срп, над овим су две људске ноге у чизмама, табанима горе обрнуте, српом овим одсечене. Ако се 
сме нагађати и казати, као што је у египћана старих значило оно коло са крстом унутра, а срп обрнут 
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трбухом доле и ноге у његовој савијутињи одсечене, било 6и ово, по читању египатских ероглифа: 
страна је ова сва оружјем покорена, а људи у њој утамањени. Ствар је ова врло важна и ми би били 
ради, да се о њој озбиљније промисли, а не овако узпут и мимогред. 

Међу млогим одломцима старине, из римске периоде, које су прекрасно израђене, и 
престављају млоге ствари из живота; ми ћемо навести само оне које имају неке натписе на себи. 
Почем ове нису целе, но у одломцима и непуне; ми о њима нећемо ништа ни говорити, но ћемо их 
само онако преставити, како смо их могли снимити. Тако на јужном платну деспотова двора, или 
малог града, а више поменутог језера, стои један камен прекрасно израђен. У средини је направљен 
кревет и на њему болесник лежи; с једне стране овога стои поодрастан мушкарац, а с друге жена у 
годинама; ваљда мати стојећег. Испод њих је изрезано два зеца, кои на разне стране трче, а за њима 
по један кер. Више њих је у троуглу човечија глава са двема змиама, а испод свега тога био је 
огроман надпис, па. одломљен; те је само ово неколико писмена остало: XXXPERЕCRIV.  

У овом истом граду, на истој страни и т. д. а само скоро под самим врхом кулиним, више 
језера, стои прекрасно израђен камен са разним украсима, као: урна, гроздови, виново лишће, цвеће 
неко и т. д., а више тога камена, скоро баш под навршном камену исте куле, стои одломак већег 
камена са ово неколико писмена у 3. реда! D. M. ONESENEC ViX. ANAE Више зазиданих вратница, 
бив. великог града споља, стои висок човек наслоњен на дугачко копље, а крај њега други неки 
обмотан у огртач. Недалеко од њих такође на платну стои одломак камена са овим натписом у 6. 
врстица  
 
1. D. М. 2. AVR. MARCIA 8. VSSTЛECEC 4. ЛJА: STXXVi  5. C + NVSANXIII  6. 
NIPPIIICANXIXА.  
 

Такође на платну стои одломак од камена са овим непотпуним натписом у ове три врстице.  
 

1. TAH—N—LIHD  2. IXXBR—NOCVl 3. АБЫОСНОНЕРНРСО. 
 

Трећа je врстица и другим писменима, другчијим, и у друго време, по свој прилици, писана. 
Такође на платну, ама источном, и то од западне стране у великом граду, а близу треће куле, стои 
дугачак камен, преко целе половине уздуж пребијен и на њему, такође уздуж овај натпис само од 
пола, или до пола, у ових 8. врстица:  
 

1. CRV  2. EHIGV  3. CISEVI  4. ANI  5. HVRISA 6. FELICISI  7. LATEV  8. ORIHA. 
 

Зидајући град овај наш Деспот Ђурађ, ca својом женом, као да је се особито старао: да што 
више одломака старине, уђе у његову источну кулу над Дунавом, из које је гледао, како лађе плове 
по тихом Дунаву. Тако ниже оног надгробног, споменика српског под № 1. стои овај римски надпис 
у 3 1/2 врстице:  
 
1. CVRVECTERENTIVSCE  2. CLCVIXIVS VIR VE ЕСVHСЕ  3. CONIVRAERN AN.IIIKЛ0  4. 
CRISTINO.  
 

Натпис je овај на прекрасно урађеном мермеру, међу испупченим и округлим стубовима, лепо 
израђеним. 

Ниже њега долази још и овај последњи натпис од 6 врстица такође непотпун  
 

1. >>BHCSCRIAN  2. REIPVLSCRIANI 3. RЕIFSРХ  4.АVRЕIАCVIIА  5.СОRСЕ+ISВ   
6. NЕRОNЕ + LOC.  
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Сви ови, а има их још и сувише, наведени одломци старих споменика, јасно сведоче: да је наш 
Деспот на урвинама прастарог Смедерeва подигао овај садањи. Још да су зидари били паметни, да 
све ове споменике обрну како треба, и на лице, млого би се којешта још дознало, а овако ваљало би 
град и од стране Дунава, са сјевера и запада, прегдедати, што нисмо могли учинити. Деспот је баш 
најогромније камене, од споменика, трпао у темељ и у прве изидотине над земљом, што се свуда 
види. Колико ли је ових у земљи, у води око града и Дунава, то само један бог зна? Да је одиста сав 
град, из темеља, подигнут, нема никавве сумање, а тако исто да је оно Јерина спрам вратница, 
изнутра малог, или горњег, града, кои се зове и двор деспотов, такође нема никакве сумње. Њу би 
требало, ако не донети у наш музеум — што би најбоље и најкористније било — а оно бар изаслати 
једног вештака: да је најтачније у свему, па и размеру, пресними и да се фотографише; те би тако 
могли бар издалека познати лик наше Јерине, коју народ неправедно зове проклетом. Млого и млого 
има да се говори, о Смедеревском граду у сваком погледу, о ком смо тек мимогред рекли: да би 
другима пробудили љубопитство, да га, као што треба и ваља, опишу. Од повратка нашег из Русије у 
1865 год. ми смо већ 4. пута били у Смедереву и ни пут немогосмо бити такве среће, да нам се 
отвори стара изкопана, у гробљу смедеревском, црква; те да њене натписе видимо и препишемо.  

Још поменуте 1865 год. пред кућом г. Мате Поповића тр. видели смо један наш стари надгробни 
биљег, од белутка камена, до 4. стопе дугачак, 2 широк и нешто више од једне дебљији. Поменути г. 
Мата, од њега је направио клупу, на којој, са своима, лети седи. Судећи по изгдедини писмена, може 
се, без погрешке однети у 1. половину XIII века. Натпис је овакав:  
 

сы камень мыхаыловh сина Стефана жлика 
 

после избрисаног од 4 — 5 врсти стои још ово  
 

воеводе кuYевьскога. 
 

Од особите је важности, и ако је непрежалима штета, што је се баш у средини оних 4—5 врстица 
избрисало, овде једна речица, која се врло редко у нашим старинама находи. Та је речица, придев 
произведени од особене личне именице и свршетак његов на h или е. Друго је војвода Кучевски, а 
Кучево Кучевиште и т.д. је место и монастир у српској светој Гори, или старој Црној, а садањој 
турском Карадагу, више Скопља, у правој Србији. И овај је натпис напечатан, но мало другчије у 
помињатим ''Путничким писмима''.  

Исте 1865. год. бавећи се у Смедереву, осим већ напечатаних 5—6. народних песама, преписали 
смо и ову, од једне важне женске, коју без одобрења, неможемо именовати. Песма до сада није нигде 
печатана, а по нашим речима: да ће у овом сборнику бити сваковрстне грађе, стављамо је овде, 
нарочито зато: што описује и карактерише извесно доба Смедерева и његових становника, по 
пропасти српској, под последњим Деспотима. 
 

Јека удовица и Омер Челебија. 
 
Пошетала Јека удовица,  
Испод града бела Смедерева,  
Смедерева Ђурђевога града.  
Ја каква је Јека удовица,  
Ја каква је јади је десили !  
На њојзи је дивно одијело,  
Одијело чудо од истине: 
Једно грло, а до девет плоча,  
Једне груди, а девет ђердана,  

Два увета, а троје минђуше,  
Једно теме, а девет кајица,  
Једна глава, а девет калпака,  
Једне руке, двајест белензука,  
Једно тело, а десет фистана,  
Двије ноге, двадестере гаће,  
Троје чизме жуте до кољена,  
Троје жуте, а троје црвене.  
Ја каква је Јека удовица  
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Ја каква је јади је десили!  
Када иде, канда паун шеће, 
Кад говори, канда голуб гуче,  
Кад с окреће, канда срна скаче,  
Када стоји, канда звезде брои.  
А какво је лице у Јелице,  
А какво је чудо у свијету!  
Бело лице, кано божи свете,  
А грьоце сајна месечина,  
Беле дојке, два бела голуба,  
Двије руке, два прамена снега,  
Чарне очи, као поноћ тамна,  
Обрвице, кано предзорице,  
Трепавице, крила ластавица,  
Мрка коса, као помрчина,  
Медна уста, кутија шећера,  
Ситни зуби, два низа бисера,  
Кад је растла, на Јелику глала,  
Кад је зрела на румен јабуку,  
И то чудо још је мало побро,  
Спрама чуда грла удовичког: 
Кад запева песму удовичку,  
Удовичку песму кукавичку: 
Једно грло, тријест песам каже,  
Е, песама чуда не чувеног!  
Једна суза, тисућа жалости,  
Један поглед три стотине стрела,  
Што стрељају срца јунацима.  
Једна мисо, а триста помисли,  
Што премишљу свакојака чуда.  
Е, таква је Јека удовица!  
Чудо дивно одавно не било!  
Она шеће око Смедерева,  
Смедерева Ђурђевога града.  
Гледао је Омер Чедебија,  
А са града бела Смедерева,  
Гледао је, па је уздисао.  
Један уздах, а тисућа жеља,  
Једно грло, триста воља каже.  
Гледао је, па се не нагледа.  
Гледала га Јека удовица,  
Гледала га, па му беседила: 
''Ој Омере, неплаћено благо!  
Ој Омере, моје скупо злато!  
Ој Омере, ако бога знадеш !  
Јер не дођеш мени на чардаке,  
Као што си од пре долазио ?  
Ја ти умре, без тебе Омере,  
Изгоре ми срце у њедрима,  
А помрча свијет у очима,  
Чекајући ој, тебе Омере!''  

Гледао је Омер Челебија,  
Гледао је, па јој беседио: 
''Ој Јелице, ој жежено злато!  
Ој жежено, а не сагорено!  
Ој Јелице, срце из недара,  
Ој Јелице, чудна удовице!  
Пуцају ми пуца на прсима,  
Кад погледам на те удовице. 
Кад помислим на те годубице: 
Крв ми уђе у очи у главу.  
Ништ не видим на беломе свету,  
До тебека, моје драго благо!  
Што ме питаш: што ти ја недођем,  
Што ме питаш, кадер сама знадеш ?  
Ако незнаш хоћу да ти кажем,  
Што не дођем моја голубице?  
Ја би дошо моја голубице!  
Ја би дошо и срцем и душом; 
Али несмем моје добро драго,  
Да би од ког, ни по јада мога,  
Већ од сина твога Тихомиља,  
Тихомиља мога крпопије ?  
Кад погледа на твога Омера,  
А Омера тролетница хвата,  
Кад што рекне, ка сабљом да сече,  
Кад набрекне, ко громом да рекне.  
Ето видиш, моје злато драго,  
Што не дође Омер Челебија?''  
Тако рече Омер Челебија,  
А у Јеле срце препукнуло,  
Од севдала и од тешка јада.  
Она укну, ка да се помами,  
Па Омеру срдно говорила: 
''Ој Омере, моје благо драго !  
Ја ћу убит мога Тихомиља,  
Да би с' своје ненапела главе!''  
Њојзи вели Омер Челебија: 
''Чујеш мене Јеко удовице?  
Не убијај свога Тихомиља,  
Не убијај твојијем рукама ; 
Него уби туђијем рукама. 
Разболи се од тешке болести,  
Од бодести црне главобоље,   
Од главице, ама навалице.  
Пошљи Тиха на Стару планину,  
На планипну на Србску краину,  
Ка ономе граду Самокову.  
Тамо имам остарелог баба  
И са бабом деведесет браћа,  
Све јунака бољег од бољега,  
Све ђетића да им равни нема,  
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Што поштују веру Михамеда  
И клањају свецу рамазану.  
За ништа ће убити Каура,  
Каурина млада Тихомиља,  
А некмо ли кад им братац пише.''  
Кад то зачу Јека удовица,  
Кад то зачу жалосна јој мајка,  
Одма оде двору бијеломе,  
Како оде у душеке паде,  
Како паде више неустаде,  
Нит с' умива, нит се Богу моли; 
Но јауче, као рањеница,  
Па ми кука, као кукавица,  
А преврће, као ластавица.  
Њој долази сине Тихомиље,  
Њој долази јединац у мајке,  
Грозне сузе низ образе лије  
И кроз сузе мајци говорио: 
''Мајко моја, мили родитељу !  
Има л' лека твојој главобољи,  
Да га тражим, на крај бела света?  
Ја ћу ићи, моја слатка нено,  
Ја ћу ићи, макар ти недошо,  
Макар своје недонео гдаве!''.  
Тако вели млади Тихомиље,  
А да видиш кучку удовицу: 
Кука, хуче, шточе и јауче, 
Е реко би сад ће преминути; 
Док јој синак плачем не досади,  
Кроз јауке тад му говорила: 
''Сине Тихо, једини у мајке!  
Тихомиље, материно благо!  
Ја сам чула и људи ми кажу: 
Ој, на Старој великој планини,  
На планини на србској крајини,  
Код некаква града Самокова,  
Самокова српске покраине ; 
Тамо има вода целебница,  
Од ње с' лече боље од главице,  
Од главице боље самртнице!  
Иди сине, донеси ми воде,  
Ако дотле мајка т' не премине?''  
Још не дочу млади Тихомиље,  
Још не дочу своју стару мајку,  
А полети у подруме дољне ; 
Те изведе гојеног дорина,  
А дората коња убојита,  
Ког му дао остарели бабо,  
Кад је био боја големога,  
Под деспотом са Турчином клетим.  
Бојак био на њем погинуо,  

Бранећ града Островице бјеле,  
На Руднику високој планини,  
Виш Велеса града богатога,  
Бранећ' - Рудник, и српско господство.  
Када Тихо дора опремио,  
У одаје мајци поврнуо; 
Те јој десну целивао руку.  
Када мајци целивао руку  
И узео благослова света,  
Домаши се дори до рамена; 
Те полеће преко поља равна, 
Кано звезда преко неба ведра.  
Право језди на Стару планину,  
А са Старе на Виточ велики,  
Са Виточа привати се поља; 
Свуда Турци, по Старој планини,  
Свуда Турци, по Виточ планини,  
Свуда Турци, по том равном пољу,  
Свуда Турци, као горски вуци.  
Пута пита млада Тихомиље,  
Пута пита Самокову белу,  
На краину србску и агарску.  
Пут казују Турци Јаничари,  
Пут казују даље у планину.  
Пут путује млади Тихомиље,  
Пут путује граду Самокову,  
А виш града води целебници,  
Док је био изван Самокова,  
Самокова деспотова града: 
Излетеше тридесет Турака,  
Из горице, а покрај водице,  
Тихомиљ им Вога називаше: 
''Богом браћо, Турци Јаничари!  
Незнате ли воде целебице,  
Целебнице, од боље главице,  
Имам болну остарелу мајку,  
У бијелу граду Смедереву; 
Па сам пошо да јој лека нађем,  
На некаквој води целебници.''  
Кад то зачу тридесет Турака,  
Једним грохотом сви се насмејаше,  
Ка из горе тридесет курјака.  
Тек што су се Турци насмејали,  
Нама стрелну до тридесет стрела,  
На јунака Тихомиља млада; 
Ал' Тихомиљ срца јуначкога,  
Јуначкога срца господскога,  
Родио га Србин од истине,  
Од истине, и од те старине.  
Има Тихо дора од мегдана,  
Те му доро стреле прихватио,  
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А све у се ни једну покрај се.  
Кад то виде млади Тихомиље,  
С дора скочи на ноге подскочи,  
Па потеже мача очевога,  
Стаде сећи потурице младе,  
Потурице србске издаице,  
Издаице србске изелице,  
Што издаше Богу и закону,  
Што издаше браћу Србадију,  
Браћу своју,турско сиње робље,  
Тужно робље војном неузето; 
Већ преваром цара Агарјана,  
И његових паша и спахија.  
Од тридесет направи шесдесет.  
Ну да видиш јада још горега,  
Тад излеће шесдесет Турака,  
На Тихина јуриш учинише; 
Ал' је Тихо рода господскога,  
Господскога рода јуначкога: 
Он изсече шесдесет Турака,  
И међ њима старог Јузу-Башу,  
Јузу-Башу, старог Гурсузбашу,  
А пређашњег војводу Милуна,  
А од Скопља града големога.  
Тужан Тихо допаднуо рана,  
Па се враћа на турским коњима,  
Смедереву проклетоме граду,  
Смедереву гнезду од Турака,  
Све Турака млади Јаничара,  
Јаничара србских потурица.  
Кад је дошо дому бијеломе, 
А без воде ладне целебнице 
Ал' у дому Омер Челебија,  
Љуби нену Јеку удовицу,  
Удовицу болну кукавицу!  
Њу не боли боља главобоља ; 
Већ је она црна преварница,  
Преварница црна издајница,  
Што издаде свога сина Тиха.  
Кад то види млади Тихомиље,  

Кад то види жалостна му мајка,  
Махну мачем, те уби Омера,  
Другом махну, те посече мајку,  
Те над мајком кроз плач беседио: 
''Нано моја, жив те Бог убио!  
Шта учини од се и менекар,  
Шта учини, црн ти образ био  
И на овом а на оном свету?  
Опрости ми млеко из недара,  
Опрости ми, моја сладка мајко,  
Што учини данас од тебекар,  
Од тебекар и од себекарна?''  
То изрече, а тај час утече,  
Он побеже Мачви поноситој,  
Старој Мачви младој краљевини 
Ка ономе Видаићу Бану,  
Да се бије, док му крвца врије,  
У жилама србским јуначкијем.  
За њим страшна потера се дигла,  
Све Турака млади Јаничара,  
Јаничара србских издаица,  
Издаица црних потурица,  
Да освете Омер Челебију; 
Те га гоне ка Церу планини,  
До конака млада Видаића,  
Млада књеза од поносне Мачве,  
Од поносне Мачве- јадовите.  
Њега срета млади Видаићу,  
А са своји девет мили браћа,  
И Мачванском поноситом војском; 
Те у Турке јуриш учинише.  
Ту се клаше летни дан до подне,  
А кад подне беше превалило; 
Србска војска турску надјачала  
Ту погибе три тисућ' Турака,  
Јаничара младих Потурица.  
Онда било сад се приповеда; 
Тамо расло клење и јасење,  
А међ нама здравље и весеље. 

 
Имали би још код Смедерева да проговоримо коју о његовом имену и шта значи оно? Млоги 

су га разно тумачили, и већина је ових тог мишљења: да Смедерево не значи ништа, ни више, ни 
мање, до на латинском језику, свети Андрија! Разуме се по себи, да оваком тумачењу неможе бити 
места ни код једног ијоле изображенијег човека, кои се бар најмање што разуме у језику. Ми би 
могли овде укратко само то навести: да Смедерево значи то исто што и Серберија и Семберија, а то 
ће рећи народ од једног корена, једног оца и матере, без даље свести, о вишем политичком животу. 
Ово ћемо, нарочито у речи Срб, Србин, Србљин, Серб, и т. д. показати, а за сада остајемо само при 
овом кратком наводу. 
 



 24

ГЛАВА III. 
 

Натпис код Марковачке цркве; алексиначког монастира св. Стевана;  
Крушевац са народном песмом и спомен о скором ослобођењу испод  
турске власти; св. Роман и Љубостиња монастири; урвине Сталаћа, 

 
Из Смедерева преко Јагодине, Ћуприје и Крушевца прешли смо у Праву Србију, а по 

повратку из ове, преко Алексинца, Крушевца, Карановца и Крагујевца дошли смо у Београд. Идући 
овим правцима, при излазу из Београда, и долазу овоме, прошли смо поменути простор; једино ради 
ствари, које ћу се у овој, или идућој, глави навести. — 

Од како смо одпочели радити на изтраживању наших стариница, у нашој земљи, прва нам је 
брига била: да разбирамо о овима, каквих се и где налази? У овоме извештавали су нас млоги људи, 
кои су казиване нам старине виђали; али их не беху у стању, из разних узрока, прегледати и описати. 
Тако су нам млоги, а међу осталима и један г. професор и неколико у оставци изслужених поштених 
чиновника, причали: о надгробном камену војводе Вуксана, кои је дошао амо рањен, на Косову, па 
умро; о неменикућанским млогим старинама; о космајским; о чумићским; о годачицким, о Бакића 
старинама и међулужичким и т.д. И ако смо, са ових побројаних старина, враћајући се из Праве 
Србије, ударили поменутим путом; опет их све, због разних околности, немого смо прегледати, 
изузевши тако зване старине међулужске окр. београдског, о коим нам је нарочито изслужени 
казначеј г. Милосављевић причао.  

По његову, и млогих причању извештенисмо: да се на брдашцу Милатовици, код Марковачке 
цркве, налази један кладенац, — бунар — на ком је прекрасно израђен једноставан округао камен на 
среди за 3 стопе у пречнику просечен, да се кроз ову рупу воде вади. На камену овоме свуда је 
унаоколо, веле, у два реда натпис наш и по снимцима неких од њих гласи, колико је снимљен ово:  
 

вь христа бога благовhрни царь 
 

— а у других   
 

краль. — Стефанъ вь сhхь Срьблемь, Грькомь,  
Бuгаромь, Романомь и Оугромь императорь  

 
и т. д. а у неких се свршава са именом Стефан; па се даље, веле, неда да прочита. У свију, по 
натуцању говори се: да је тај кладенац, или бунар, ископан при борбама са Маџарима, Алеманима и 
т.д. Ствар је сама по себи од врло велике и неописане важности, и ја сам је хтео такође сам по себи, 
без ичијег млогог упућивања, да видим и прегледам; те да би се разабрало: шта је у ствари, а шта 
није; кои се владаоц и са ког догађаја спомиње? и т.д. Осим овог причали су ми за неки надгробни 
камен подалеко — за 1. час — од механе међулужске, код цркве Марковачке, са натиисом неким.  

И овде, као и при поменутом камену над кладенцом, млоге известиоце није се тицао натпис; 
но нешто друго. Код првог споменика држали су млоги да је остава, а кад овог последњег, и остава и 
нека светиња. За овај последњи нарочито су тако држали с тога; што су овај камен, пре некодико 
година, били одвукли у Јагнилово, те их је 3. год. узастопце, град тукао, и тукао их је све дотле, 
докле га нису повратили на старо његово место. У поменутој међулужској механи, кад смо дошли, 
било је више од 30 душа, које из тог и оближњих села, а које путника, кои ту ручаху. Док су се коњи 
одмарали мои другови, у путовању ручали, ми смо хитали, да прегледамо обе поменуте старине; али 
на велику жадост ни један десивши се ту сељак нехтеде казати ни о једној баш ни речице. За 
поменути кладенац, погледаху се испод очију крадом, и познало је се у кога је њиви; али не казаше 
ни један баш ни речице, држећи да је ту нека грдна остава, коју треба сами да изваде, а не туђинац, 
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па још по њиховом схваћању ''шваба инџинир са плановима брате'''. Тако и о том кладенцу, и о 
његовом наведеном натпису, неможемо ништа казати, нити за наведени натпис на њеау јамчити.  

Механџија, држећи да смо из Турске, каза нами крадом за цркву Марковачку, на којој страни 
лежи говорећи: ''Бре ће ти најда џанум, и Милатувец, и бунар — от; токо сакам, да си сториме работа 
за једно, и да си братска делиме шчо да најдаме''. Овако говораше и за цркву. Ни један нехтеде нам 
показати, за паре, пут цркви Марковачкој; те тако у показаном нам правцу, на чудо свију одемо. Није 
се дуго ишло—3/4—часа добра и брза хода до поменуте цркве; али осим ње, ваљало је знати место 
камену. Свратимо се у школу, но учитеља ненађосмо; те нам један момчић покаже камен, до ког је 
ваљало прелазити закључану тарабу око цркве. Он нам причаше и о неким старим чесмама и 
бунарима; али тако, да нисмо могли ништа схватити.  

Главно је ово: што се место, и околина, на ком је црква, зове ''Дрвена глава''; што је ту била 
огромна нека стара црква, са конацима, храм св. Илије, из развалина које подигнута је, пре неколико 
година, ова мала нова; што је за 1. час одавде истоку на брду Милатовцу, био некакав град, из којег 
урвина и данас млоги, кад им се сије, ваде оставе; што је у окодини овој било млого цркви неких, од 
коих нам наброја 9. развалина од тих црквина; што је ту недалеко било неко језерце, те се још и 
данас познаје и т.д. Дакле из свега причања, ако је сво истинито, излази то: да је овде било неко 
место доста знатно у време наше среће и државе. А питање је: колико није било таквих места, и где 
их није било, кад на сваком кораку, на свакој стопи, прођене земље тако рећи, наилазимо: на саме 
развалине и урвине, од некадашње наше силе, изображености, богатства, славе и величине бивше? 
Закопајмо, тако рећи, на свакој стопи наше земље за 1 или 2 стопе дубљине; па ћемо се о наведеном 
уверити. Нисмо зато: да се одма, чим се наиђе на прве урвине, одређује баш поименце, које су то, из 
ког доба; и т.д. са коих погрешака већине нас, сузбисмо се само у дан. кнежевину, као у котарчић 
неки, у ком је све и сва било; докле је се све најважније, најзнатније и веће вршило далеко и далеко 
изван граница њених на југ и исток, а дан; кнеж. беше само репић Србије. Она је тек огледало оног 
доба, од којег почесмо сунавратке пропадати и утамањивати се.  

— Ево нам дакле и самог траженог камена, са натписом, кои се, по опису вредног и честитог 
друга пок. Косте Поповића у првој Лицејци стр. 67 налази код цркве Стојничке окр. крагујевачког, а 
изоран у окр. београдском. Њега је преписаног из Данице Вукове од 1826 год. наштампао и 
Миклошић у свом прекрасном делу ''Споменици српски''; али како се наш снимак у млогоме 
разликује од свију до сада познатих, нарочито у самом тексту; то га наводимо овде.  
 
1. Натпис се састои из 17 врстица више коих је нешто као круна, под којом је од две пречаге крст, 
међу крацима којег пише: ''Царь слави, Исусь Христось ника'', а с десне је стране овога суха грана. 
Може бити, да је, сад испод овог крста, са западне стране, са овим украсима на њему српа, кои је 
пресекао један класић, или живот, испод ког је — српа —опет крст са набоденим огнилама,—онај 
натпис кои пок: Коста у Лицејки наводи под именом: ''и на четвртој страна:  
 

аzь îа, гuргь zuборникь грhшни рабь божи  
постави сыи спомень 

 
Са западне стране на камену стои ова шара, која ће оно исто значити, што и у старини 

јегипатској: ''одсечен српом сухи и безполодан живот — суха грана — једнога човека''. Камен је 
укопан у земљу, до баш испод овог крста, са западне стране. Ја сам га одкопавао дрветом и рукама, 
али се није могло; те тако и незнам одиста: да ли постои, или не, тај четврти натпис? Наш натпис, са 
источне стране у 17. са сјеверне у 6., а са јужне у 3. врстице и у четвртој једна реч,- гласи, по нашем 
препису, ово: 
 

† Аzь деспоть Стефань, синь светога кнеза  



 26

Лазара, и по того прhставлен милостыо божîею  
бîхь господинь вь сhмь срьбл…мь и Подuнавîю и  
босньскîе îеmе же и Поморîю zетскомu, и вь  
богомь данhи ми власти проводихь же житîа  
моîего врhме еликw благому иzволи се богu лhть  
îако  lâ.nâ. и тако приде кь мнh повелhнîе wmе w  
вьсhхь цара и бога глаголе послани кь мнh аггель¦  
греди, и тако дuша мнhа w убогаго –дл– мира  
раzлuYи се телhсе, на мhстh именuмомь глави, лhтuже  

тогда текumu  † S. моу. и Ц. мu и Л. и Е. мu индикта  
w рьждьества Е. слицu крuгь 

 
погрешно,оh у у место fî дакле— 
 

fî. луни fî. месеца иuлîа fî. дьнь 
 

У нашем овом снимку нема чести унгарије и т.д.; са сјеверне стране:  
 

прhдобри и мили и слатки господинь деспоть w,  
горе тwмu тко га видh на семь местh мртва 

 
и са јужне:  
 

благоYьстиви господинь деспоть Стефань,  
добри господинь 

 
Ми смо се старали, да што тачније, као и код свију натписа што смо чинили, овај натпис 

снимимо; али може лако бити, и ако не држимо, да је се каква погрешка поткрала. С тога све 
путујуће научењаке молимо: да кад буду у међулужској механи, непожале труда, кроз прекрасан 
места положај, свратити се цркви Марковачкој и овај натпис снимити. Ниже цркве је на кландевцу, и 
око овога тесано старо камење од неких зграда, али без натписа.  

Ми нисмо приметили да је њих неколицина чак из механе, идући за нама тајно, вребала сваки 
поступак наш, и при повратку причаху нам, о смрти овог деспота, незнајући му ни имена, ни званија: 
да је целу ноћ и један дан мучио се; да је из Београда био пошао на коњу некуда и због болести ногу 
ту се свратио цркви, издахнуо и т.д. — За једно два добра коњаничка часа југоистоку од Алексинца, 
преко прекрасне ходмисте месности, долази се прастаром малом монастирчићу, под плавином тако 
званом Лесковиком, коју зову још и просто стеном, св. Стефан. Ова стена, по догодившем се на њој 
историском неком догађају, као што га овд. народ прича, и то идући од сјеверозапада к истоку, зове 
се: права гола стена, Миливојев камен; даље више ове такође гола стена зове се Кулина, веле, да су 
на њој остатци развалина од некаква града.  

На овој стени скоро неприступној стои и дан дан. од памтивека, убоден у њену пукотину, 
дебео растов, или, велики грмов крст кои је пре 4. год. понављан. Крст је овај, веле, пре неколико 
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стотина година пободен за знак премирија, или, мира, двоице браће, која су се овуда борила и то код 
крста и Кулине, — из града — онај што је био са Србима, а са, мало даље истоку тако званог, 
Падалишта, други кои је био с турском војском, која је скоро сва изгииула; те се с тога и брег тако 
прозвао. Истоку је Жљебурина, у којој се још и данас виде испоснице, у пећинама од природе, но 
људским рукама доправљане. Из ове извире прекрасна и студена речица тако звана св. Стеван, на 
којој меље 40 воденица и неколико десетина ваљавица, веле, ваљају сукно. Она у овом осушитом 
месту, веле, пои 30. села. Од Жљебурине југу иде Срнин камен, пред њим Лесковик, Шиљати камен, 
Ћупријан, Горуновац, Дрвићак, а од запада Дубрава.  

Са Ђуприана је, тако звани Ћуприан, — од ког је и та стена тако прозвана — рођени брат 
Миливојев ранио овога у моштницу, са чега је Миливоје остао бездетан, а Ћуприон му насљедио 
земљу и државу. Као што народ прича, та су се двоица тукли, а монастир је направио Високи Стефан 
син Лазарев са братом Вуком, за знак неког помирења. Народ кад говори о стенама и борбама 
помиње она два прва имена, као још и то, да су они и овај монастир, направили а овамо опет меша их 
са Високим Стефаном и Вуком, што ће бити због реке бившег патрона овог монастира св. ђакона 
Стефана и т.д. а нешто и из прича калуђерских узетих из натписа, више врата, улазећих из препрате 
у главну цркву. Где стои крст данас, прича се, да је ту био и добош један тако направљен, да је и 
ноћу и дању сам од себе, натериван справом и ветром, добовао, да се плаше Турци и да мисле силна 
је војска у вође српског Миливоја.  

Његов брат Ћуприан, и ако је знао, колика је сила у брата му Србина, опет је се ова потурица, 
од тог добоша уплашила, и тек је тада свог брата покорила, кад га је седећег на стени и прегледајућа 
турску војску, опазила и ранила у моштницу. Пре но што се дође до ограде монастирске покрај које, 
а само неколико хвати од самог монастира, протиче бистра и студена, здрава вода св. Стефана, ваља 
напоменути тек онако мимогред: да се довршује прекрасна и дивна основна школа ових села. Ми 
замерамо што је овако близу монастира из разних и млогих узрока. Монастир је врло мали,спрам 
осталих, крстоизгледан, са повисоким 8 уголним кубетом, у ком је 8 дугачких, а узаних, прозора. 
Ово је на самим пречагама крста. Посвећен је св. Преображењу, а некада, веле, св. Стефану, о чему 
се сумњамо. Више њега на поменутим стенама, а нарочито Лесковику и Жљебурини налазе се 
остатци других развалина од црквина; па је могла која бити посвећена св. Стефану, или бар која од 
испосничких црквица у пећинама. Два оца у њему живећа савршено нигде и ништа, о овој светињи, 
незнадоше нам казати. Као мимогред ваља нам напоменути, да смо ми само ради натписа овог 
монастира дошли, и да је отац игуман погрешно известио лицејске путнике 1863 год. кад им је казао: 
да је тобож стругао креч са надписа и тиме га сачувао од пропасти. Тако исто неслажемо се са 
описом овог монастира тих путника ни у томе, да га је бајаги Стефан Високи, син цара Лазара, 
градио са своим братом Вуком; те се с тога тако и прозвао. *)  
 

*) Види Пут лицејских питомаца за 1863 год и т.д. печ. 1867 стр.157.  
 

Као што рекосмо, ми смо само због поменутог натписа отишли у овај монастир, и на наше 
велико задовољство, опомињући се снимака напечатаних, у поменутој књизи, Гласнику, Миклош. на 
стр. 247 преч. Опис монастира у Србији од г. Мил: и т.д. — нашли смо повелику разлику између 
нашег снимка и ових, а имено баш на оном месту где га ни један непрочита. **) Нема неколико 
писмена пред првом речицом, у првој врсти, и то што нема означавамо тачкама. Прочитали смо га, 
као и други донекле овако: 
 

**) Види Глас. срп. уч. друш. 
 

 .... Вь паь≥ени…мь снна и сьпоспешни…мь светаго  
дuха аzь (Герман)смерhни и последни вь иноких  
потрuдиe w светомь 
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— месту јели —  

ко вьzмогох и uставих wпmе жит вь немь,  
жит и наvельствовати молю и zаклинаю с’  
Христомь îако да не раzорить нь и потврьдить;  
аmе ли кто дрzнеть раzорити да раzорит …го  
богь и да … проклеть ......... ьин храмь сы вь  
дин благовернаго кнеzь Стефана вь лhт †S. Ц. Z.  
+ Аzь кнеzь Стефань сь братомь моимь влькомь 
приложих криви моравh сь всемь старинанами îако  
и вь божьстьвени царствами цари срьбски… приложиша  
и Г. винограде u Липовици, слава сьврьшителю вь вhки 
амиь 
 
Крива Морава зове се сада у правој Србији, или турској страни Србије, све од спрам Ниша, па 

до тако званог Курвин града, дакле око 2 часа простора. И ово је још један доказ: да се и у најстарија 
наша времена Морава, што долази из Праве Србије, никад нијезвала Бугарком, или Бугарском, по 
само Моравом, иначе би било бар овде забиљежено. 

По најхрђавијем времену, како може само бити у мочарној јесени, кренули смо се из 
Алексинца, опростивши се са врлим и ваљаним Србима, двоицом телеграфиста Н. П.и К. и једним 
званичником начелства М. Ш. те дођемо, већ и сувише уморни и намучени, од тромесечног пута по 
Правој Србији , — у манастир св. Романа, држећи: да ћемо бар, у њему за неколико часова, наћи 
одмора. Ми смо се јако преварили, и поготову смо се томе колачу и надали; јер нам још у Нишу, 
причаху, о његовом старешини, његовим пропагандама, за неку бугарштину и т.д. као да су Срби из 
кнежевине нешто друго од Срба, из Праве Србије, које он зове Блгари, а земљу ''славна Блгаријата''.  

Наша азиско цивилизирана капа, коњ орман по истој цивилизацији и т. д. раздрага срце 
пречасног старешине; те нас предусрете, држећи да смо из придунавске ''Блгарије најсрдачније и 
најдраговољније. Ни смо се могли дуго непознавати, и пошто незнадосмо, као што треба, а и 
нехтедосмо говорити ''блгарски'' и постати ''Блгарин'' наш ти се пречасни дрну и до зла бога наједи, 
видивши се обманутим. На сва питања у целом монастиру не беше нигде и ништа важнога; јер је сва 
''важност и старина та вБ бједна — та Блгариа-та''! Ми видесмо само дивну звонару, која је онаква 
иста, као и она у св. Јовану Риљском, коју подиже  
 

хрелиîа омuкьевикь, на срьбскои zемли  
светомь îованu u рилu 

 
а Душан обнови подигнуту првоучитељем српским, прародитељем своим Св. Симеоном 
Мироточцем сазидану обитељ св. Јовану Риљском од колена царског српског'' и т. д.  

Што год је се имало и могло за сада казати о овом монастиру, казао је наш г. Милићевић у 
своим чланцима: ''о манастирима''. Једино би се имало и могло додати причање народно у неколико 
другчије од наведеног у његовим чланцима, а на име: Кад је цар Лазар наумио био да пренесе 
престод из Призрена у Крушевац, веле, ишао је у св. Гору: да поведе што више, из ове, побожних и 
св. људи, које би, по монастирима, око своје нове престолнице, населио. На велику молбу његову 
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довео је и св. Романа, кои је родом био Србин, из Праве Србије веле, некуд од Кичева. Цар Лазар је с 
тога то чинио: што је хтео, да привуче што више побожних и светих људи, како се народ неби туђио 
од његове нове престолнице, коју није волео. За св. Романом дошли су још млоги монастира из 
препуњених, као добре кошнице м˝ра у Правој Србији, амо у кнежевину данашњу; те тиме подизали 
и овај дотле, по свој прилици, са свим занемарен и непознати крај. Лазар је сам предњачио у овоме и 
подизању св.храмова; но он није напуштао и остале крајеве своје државе, као м˝ре у кумановској, 
велешкој, кичевској, скопској, тетовској, кратовској и т.д. нахији, што сведоче и данас силне, у 
његово доба обнављане, и живописане, а сада у урвинама, задужбине српске. — Наш св. Роман на 
прекрасном је месту и недалеко од Праве Мораве, или Бинче. Као што смо већ једном напоменули, 
од старина немогосмо ништа дознати, а да се казасмо Блгарином, можда би што и било, и можда би 
се чега докопали, од нашег оца говорећег француски језик. 

Ко није путовао по нашој дан: кнежевини и ко не мисли и неће да путује; тај нити ћe икада 
видети нити ће моћи себи преставити, невиђене и дивне оне дивоте и красоте, које је у стању био 
само једини свесилни и вишњи творац саздити. Међу млогима неописаним и прекрасним дивотама и 
красотама, и ако можда у последњем реду ових, увршћујешо и оне дивоте и красоте, на којма су наш 
Крушевац, Љубостиња, св. Роман, Сталаћ и т.д. Кад поменусмо овај последњи, онда нам ваља, 
такође, напоменути што о брду тако званом Кулине у крушевачкој нахији, на ком су развалине 
Сталаћа. Њега дивно обкољава Бинча, или Права Морава, из Праве Србије, од југо-истока, сјевера и 
сјеверо-истока, а са западне стране, наша ужичка Морава, које се обе испод града грље, љубе и 
слевају једна у другу, казујући једна другој своје грдне јаде и муке, које претрпише од проклетог 
Косова поља и његова доба, таме, мрака, јада и чемера.  

Са западне стране облева га речица Кулиница, а са југо-источне Виноградац, или Гмитровац. 
Од југа га опкољавају брдашца, почев од запада: Голо средње, Доићско и Селише; од Југо истока , 
Царева гдавица, са развалинама Племске цркве и остатцима старог српског гробља, на олупанима 
ког се познаваху још трагови од натписа; па Почепањ и сталаћско поље. Морава Бинча, или 
Гиланска, права и из Праве Србије, некада је, веле, испод самог града текла. Од града остали су 
трагови тројног вала; тројног града и урвине од куле високе, које зидине обухватају више од 1 1/2 
хвата дебљине. Са западне стране куле Тодора од Сталаћа, биле су призидане тробојне зграде, а 
више ових у прозору кулином још се и дан данашњи познају трагови од живописа, састављеног из 
чисто народних тробоја.  

Са сјеверо-источне стране, испод главног града, познаје се место, на ком су биле огромне 
вратнице, а даље развалине од паланке, у коима изкопавају разне гвоздене и остале ствари, међу 
коима је нађен и огроман мач, дугачак до рамена човечије, кои је, веле, и дан данашњи у Спасе 
Живадиновића из Мрзенице. Бивше вратнице, као и пут до ових, заклањале су огромне стрелнице, од 
коих се урвине огромне и данас виде. У њима су налазеће млоге стреле, копља и остало старинско 
оружје и разна оруђа, а тако исто и новци стари. Ми одосмо са пречасним попом баки једној, да 
видимо стари новац, нађен овде. Пошто га прегледасмо показа се: да је аустриски од 1470. год. Бака 
је ова веле, ископала и нашла била ових новаца доста; ама је превари нека друга, као што сама прича, 
којој је то одкрила; па пре оде и извади скоро све.  

Међу осталим старинама, писар општински показа нам и једну прастару, сребрну турску, 
пару, нађену такође овде. Под бившом четворобојном поменутом кулом, налазили су и посуђа 
старог, а нарочито у подрумима, под оним дворцима, пред кулом, и у подземним ходницима, кроз 
које је се, са западне стране, салазило правој или Бинчи Морави; али од овог нико нам нехтеде 
показати ни један комад. Са источне стране одкопаване су, случајно рукама и потоцима, млоге 
костурнице, са силним и огромним костима, а овуда, као и свуда, и као што смо код развалина 
Племске цркве, напоменули, налазе се трагови од прастарог српског гробља, кои сведоче старину 
Сталаћа; но не, као римскога ''Presidium dasmum'' -а, него као српског Сталаћа, бившег знатног места. 
Сва брдашца и називи, по овима, сведоче, као и трагови старина, да је око њега била и паланка. 
Простор његов казује и алексиначки Сталаћ и други остатци од кула и т.д.  

Тако на једном доста лепо израђеном одломку од надгробног споменика, једва се чита ово 
неколико речица  
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† арки оумориша станhговеа сина 
На другом  

† асz лежи 
 
На трећем и четвртом и петом одломку, од разних споменика, стоје тек по нека писмена, а 

шта значе незна се, нити се могу речи целе саставити. Да Сталаћ одиста није тек из доба деспота 
Ђурђа Смедеревца и да га одиста није градио у доба овога, као што прича народна песма, Тодор од 
Сталаћа, сведочи, осим осталога, и то: што је цар Лазар дао Раваници својој:  
 

панагuрь Петров u Сталакu и биръ до Сталака,*) 
 

*) Вид срп. лет. за 1847 год. IV.  
 
а цар Мусија расипао га је 1413 год. у време Стефана Високог сина цара Лазара:  
 

вь лето † z.ц.к.а. царь Моусîа раzби деспота Стефана  
на Врьбници и расипа Кроuшеваць и Петроусь и  
Сталакь и Копîань **) и т. д.  
 
**) Љет. 65. у Шаф. ст. 76. 

 
Можда је Тодор од Сталаћа подигао ону малу кулу која стои на брду не дошав граду Сталаћу, 

а то ћe по свој прилици и бити; јер јој је и начин зидања доцнији. Има једно место, баш на врху 
града, за које се и прича, а и сва је прилика, да је била црква. Сељаци причају, да ту, млоге ватре 
ноћу, у вече великих празника, гору, па c тога држе; да је ту силна остава Тодора од Сталаћа и још 
којешта друго. 

Крушевац. Ево нас и у прекрасном Крушевцу, у кои се бегајући од приближавања турског, 
смести наш последњи цар Лазар. Ми зовемо тако званог кнеза Лазара, царем због тога: што је он 
доиста за цара изабран сабором српском у Призрену крунисао се круном Неманића, код живих 
потомака Неманића у Трикали, у Тесалији; што је се за првих година своје владе одиста тако и звао: 
па је овај назив променио и заменуо са ''кнез'' пошто цариградски патриарх скину анатему са 
Душана, срп. народа, великаша, патриараха и свештенства.  

Васионским сабором призната је пета православна и васионска патриаршија српска у Пећи, 
још за Душана и св. Саве, али цариградски император, његова духовна и светска власт, с 
патриархом, негледајући на коначну пропаст и свију и целог православља, још су имали доброту 
бити политичним и титулу императора, само себи задржати. Из свега се види: да је се Цариграда, и 
ако је марио за патриаршију српску, млого више, тицала титула . срп: владаоца: ''император'' но 
титула патриараха, Србије, целог Илирика, Бугарске и т.д, срп. архиепискупа.  

— На дивном је и прекрасном месту наш Крушевац, само шарени шанац, а не град. Месност 
је тако предивна, да се варош може пружати неколико часова, ако јој срећа прискочи. Положај је 
исти, кои и у свију паланака и градова, које су Срби основали, као: Призрена, Приштине, Пећи, 
Ђакова, Скопља, Тетова, Кичева, Дибре, Куманова, Врање, Гилана, Ниша, Кратова и т.д. Ту се није 
оснивало толико на стратегију, колико на леп и угодан живот становника, на добре воде, чист ваздух, 
здраво место и т.д. Колико се зна, у њему је цар Лазар потписао једну хрисовуљу издату 
дубровчанима, за неке повластице:  
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и сеи се повеленîе господина Лаzара писа се  
месеца генвара f дань u славномь градu  

госпоства ми Крuшевцu  вь лето † {. �Ó.EÓ.  и т.д.*)  
 

*) Вид. Мorum. Ser, стр. 207. 
 
Цар Лазар је истина подигао био град, од ког се трагови и данас познају, а нарочито од куле; 

ама је још Мусија 1413. год., кад и Сталаћ, и Крушевац, разсипао. После се опет у летописима 
спомиње, како су Угри разсипала дрва турска у Крушевцу, а то ћe рећи подигнуте Турцима палисаде 
по шанчевима. Од старине у Крушевцу находе се трагови од града, куле и т.д. Лазареве, што би 
требало причувати и одржавати да се и даље неутамањује, као што сретни народи раде, а не још да и 
сами рушимо и утамањујемо, као што се чини; један велики амам, веле основан царицом Милицом, 
за свог зета Бајазете, кад јој дође у госте и још којекакве ситније ствари. Народ прича: да Бајазет није 
хтео доћи у походе својој пуници, царици Мидици, све дотле, докле му није назидала џамију, у којој 
би клањао, и амам, у ком би се, по прописима курана, купао. Царица Милица то је, веле, и учинила и 
т.д. те се те развалине и до данашњег дана виде.  

Дали су поменуте развалине одиста, при првом свом зидању, намењене биле амаму или нечем 
другом н.пр. цркви каквој, о том је питање, које ће се при изслеђењу истих решити? Но да су оне 
српског начина зидања и још ранијег од Лазара и његове сеобе у Крушевац, ствар је без икакве 
сумње, и ако се нису још нашли никакви писмени споменици.  

У Крушевцу се налази још једна дивна и целокупна старина, а то је придворна црква цара 
Лазара. Она је са два прекрасна кубета; али јој је западно, благодарећи нашој недозрелости, које је 
мање било од онога над пречагаша крста, изидано и надзидано: те је сад више од источног. Њега су 
надзиђавали и кварили ради звонаре. Нема ниједног народа на свету тако мајмунастог, као нашег, и 
кои би све туђе, без икаква разбора, примао. Још нигде човек ни у једном народу, бар европском, 
неможе видети, да се све и сва туђе хрђавије и лошије прима, а своје боље и користније напушта, 
заборавља, руши, квари и т.д., као што је то у нашем.  

Да напоменемо само наше новије цркве. Оне су све и нескладније, и непрактичније, и 
непостојаније, од старих; па их опет такве зидамо само зато: што је тако у Аустрији и на западу. 
Осим овог оне неодговарају ни вери нашој, ни нашој демократској и задружној нарави и т.д. Шта 
значи црква са звонаром, и џамија са мунаром ? Значи, односно џамије, јединство бога, његовог 
пророка Мухамеда, а односне цркве на западу јединство папе, његове власти и т.д.; Слажели се све 
ово са нашом црквом, којој изгдед ваља да одговара духу вере? Дух је у свију наших старих цркви и 
монастира оличена задружност светску и свету. Оне које имају 3. кубета, значе св. Тројицу; које 4. 
четири еванђелиста; које 4. кубета и у среди 5. четири еванђелиста и међу њима 5. Христа; које 13. 
значе 12. апостола и 13 Христа и т.д. Осим свега и непрактичност је ту и штета, држати, за зданије 
храма, везану огромну звонаретину, са званама, која сметају и самом богослужењу и т.д. 

Ми не бесмо сретни, пролазећи кроз Крушевац двапута, ни једанпут наћи црквењака; те да 
уђемо у цркву и да је видимо. А тако исто немогосмо местимице наћи оно место где је био гроб 
проклетог и црног издајника Вука Бранковића.  

Њега је, као што каже летописац пећски, удавио Бајазет зато, што је хтео непрестано да буде 
цар србски. Турци су му у Крушевцу подигли тулбе над гробом, из благодарности, што су, помоћу 
његовом, задобили царство на Косову. Ово ће се млогим учинити чудноватим; али је у ствари одиста 
тако. Турци су сваког поштовали, кои им је ма у чему помогао, да велика предузећа политичка 
сврше. Ово ћe се видети из фермана датих сељацима Страже и т.д. у Гиланској нахији, још на 
Косову; ово се види и чује сваки дан у Призрену на мунари Синан-пашине џамије, и свима 
косовским и метохиским мунарима, где се спомиње и баба Милена, која је Турцима, подказала како 
ћe Милоша Обилића уватити и т.д.  
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Кад је кнез Милош повратио, и заузео, од Турака Крушевац, народ је тулбе, над гробом 
проклетог Вука, разсипао сасвим; кости му сагорео; пепео развејао по ветру и 3. дана и 3. ноћи сва 
војска и сви десивши се ту, излазили напоље на том месту. Ово је страшна и велика освета народна, 
над оним, са кога још чами и робује. Леп пример свима, кои, ако их има таквих, мисле и раде, као 
проклети Вук Бранковић. Осим овог стои још неколико чесама, и чесма у селу Лазарцу, од српског 
прекосовског доба. На прекрасној крсто-изгледној цркви, ништа тако споља нема, што би се могло 
уписати у знатност, ван двоглавих, у камену изрезаних орлова и са сјеверне стране на ниској 
округлој надтемењачи, — цоклама — од камена ово неколико писмена, која су негда састављала цео 
летопис неког догађаја, а сада само ово: 
 

ауїг иог из: иzмаил из: 
 

Ваљда је се хтело да назначи доба разсипања ''славног Крушевца'', а баш мало даље стоје 
трагови дворца Лазарева и куле, коју су нарочито рушили; па немогући јој ништа оканули је се. Са 
јужне стране цркве подиже се прекрасно и огромно здање, које смешта у се основне школе са 
полуреалком. Оно истина служи на просветне и сваковрсне цели; ама, је, по глупости нашој, 
прождрло млого и млого старог нашег, које је можда означавало млого непознатих ствари. Ништа 
више, овако мимогред, није се могло разабрати о старинама крушевачким; па излазећи из њега 
наводимо и премио и претужан спомен новиiи о њему. Премио је што у наводећој се дипломи под I 
видимо га ослобођеног од азиских дивљака, у II којој команди војеној прапада, а тужан: што не 
бесмо среће такве, да никад и непотпада, под туђина, и што се нехораше весела, а не овако и оваква 
тужна песма, не само по њему него и по свој земљи српској. Ова прекрасна песма није нигде 
напечатана, а преписана је од неког Ђоке Вуковића бившег пандура из Пећи, Патриаршије српске, у 
Правој Србији. Наводимо прво песму. 
 

Сан царице Милице. 
 

Сан саснила царица Милица,  
Сан саснила љуба Лазарева,  
У Крушевцу, у шарену шанцу,  
У питому мјесту маленоме,  
Ђе се српско уставило царство,  
Од Прижрјена веља Цариграда,  
Цариграда српског цар Шћепана.  
Чудан санак госпођа саснила,  
Чудан санак, а у чуднији данак,  
У суботу у очи неђеље,  
Да би које не би чудо било,  
Већ неђеље биљарске Ђурђевске.  
У сану је царица виђела: 
Да се вједро небо проломило,  
Над Србиом тужном саломило,  
Свје су звјезде сјеверу прјебјегле,  
И на крају овога с'станиле; 
Даница је крвава изашла,  
Те побјегла југу крвавоме,  
Сва у крви људској и коњичкој; 
Сјајан мјесјец на земљицу пао,  
Како пао у крв огрјезао,  
Па у крви комади му тону,  

А у крви људској и коњичкој, 
Више људској него ли коњичкој; 
Вас је свијет тмина прјетиснула,  
Од осоја, па до тог присоја,  
Од присоја па до тог истока,  
Од истока до тамног запада,  
Свуда тама, на све четир' стране,  
Свуда тама ниђе свјета нема; 
Сву је таму крвца огрјезнула,  
Више људска, него ли коњицка; 
Вас је свијет у крв огрјезнуо,  
Као риба у морској пучини; 
На сјевјеру виђела се види,  
А виђела мала и незнатна,  
Више личи, на ту помрчину,  
Него на свјет божији бијели.  
Сво виђело бљедо и сигаво,  
Е реко би и није виђело; 
Но се мљеко у ноћи провиђа.  
Сав Крушевац гуја опасала.  
Пола гује рода осојскога,  
Друга пола рода присојскога.  
Што је пола од осојска рода,  
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Она бјаше жута и зелена,  
А та друга од рода присојска,  
Она бјаше половину Лазо!  
Половину бјаше љута црна, 
А друга јој пола жута бјаше.  
Двје се гује у једну салиле,  
Четир боје у једну прјелиле.  
Црна гуја крупна и дебела,  
У главу је ријеп утурила,  
На Крушевац главу наслонила,  
А рјепом се на двор наслонила  
Баш из двора србског цара Лазе.  
На њој црној ниђе краја није.  
Мало пођо, до два краја нађо,  
Сибир воду мутну и крваву,  
Ђе но тјече од југа сјевјеру,  
На Сибиру ниђе брода њејма,  
Већ на њојзи камјена мостина,  
А камјена прегрдна мостина; 
Прјеко које војска прјелазаше,  
Србска војска модра и блиједа,  
А по нешто и свијетла Лазо!  
Како која војска наступаше,  
Под војводам својим бранилцима,  
На прокљету гољему мостину,  
Тако ми се с моста отискива,  
У Сибира мутна и крвава.  
У Сибиру с' у кост претвараше,  
Те ствараше те јаке стубове,  
У Сибиру у води крвавој.  
Прва војска на мост нам удари,  
Прва војска наше Маћедије; 
Друга војска из те Шумадије,  
Шумадије те земље богате; 
Трећа војска и Баната славна,  
А за њима свје остале војске,  
Свје ступаше и свје пропадоше,  
У Сибира у води крвавој.  
Ја јих Лазо разпознат немогох.  
Мало појђох мио господару!  
Од сјевјера ка западу тмином, 
Мало пођох, другог краја најђох,  
На, западу у тминоме крају,  
На врљетној високој Планини,  
Покрај мора сињег дебелога.  
На њојзи је србска круно свјетла,  
На њојзи је нешто мало војске,  
И то Лазо војска србска бјаше; 
Та се војска на врљети пење; 
Сва је војска бона и рањава,  
Сва је војска србска израњена.  

Ну да видиш србско круно свјетло,  
Ну да видиш мио господару!  
Та да видиш ту гујину гадну: 
Из главе јој војска излазаше!  
Црна војска, та броја јој нема.  
Чудна војска Лазо излазаше,  
Чудна војска чуднија мложина: 
Пола војске жуте и зелене ,  
А пола је жуте и прјецрне; 
На првој је зелено одјело,  
Ово зелено жутим изшарано  
На другој је то црно одјело,  
Сво је црпо жутим изшарано.  
Црна војска, а црња јој сила,  
А мложина, да јој броја њема.  
Сва та Лазо силовита војска,  
Ка Сибиру води текнијаше,  
Текнијаше гољемој мостини.  
Када војска на по моста дојђе,  
Са србском се на њем удараше; 
Те са Моста обје пропадаху,  
Пропадаху у Сибира мутна.  
Када војска на по моста бјаше,  
Провали се мостина велика,  
Не оста му ни трага ни гласа.  
Опет војска Сибиру текњаше, 
Ал' Сибира прјећи њемогаше; 
Већ сва војска у Сибир падаше.  
Како која војска пропадаше,  
У Сибира мутна и крвава,  
Тако ми се љеши надимаху,  
Е реко би хоће оживјети; 
Те удара смрадом њечувјеним; 
Сибир вода даље односаше,  
Односаше усмрђелу војску,  
Односаше љешје усмрђело,  
Пола људско, а пола коњичко.  
Друга војска из главе јој куља.  
Друга војска, а и друга сила.  
Већа војска, већа црна сила,  
Те по гуји даље удараше,  
На другом се крају устављаше,  
На другоме, а' на западноме,  
Под врлетном високом планином.  
Како која све по рједу војска,  
Како која силовита војска,  
Како која на планину појђе,  
А за оном наше мало војске,  
Наше војске боне и рањаве; 
С планине се стрмо отискује,  
У амбиса велика бездање ,  
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У амбиса прјепуњена мраком.  
Гром грмљаше муње сијеваху,  
Те мораху силовиту војску,  
Силовиту војску змијурине,  
Е реко би сав се свијете Лазо!  
Сав се свијет у ад претворио; 
Те из ада страшила изљећу.  
Ниђе живе душе од Србина,  
Сву је земљу змија опасала,  
Опасала па је позобала,  
Љута змија, а са својом војском. 
Неостале виле на брдима,  
Нити оне красне самовиле,  
А на нашим високим брдима  
Ниђе ништа у свом свјету нема  
До те једне големе хаждаје,  
Што бљуваше силовиту војску,  
Силовиту војску без прјестанка.  
Ни мора јој ништа њемогаше,  
Нити мора ни водана страшна.  
Свуда војска ником изницаше''.  
Сан казива царица Милица.  
Сан казива србском цару Лази,  
А Лаза је сана саслушао.  
Кад је Лаза сана саслушао,  
Госпођа га кроз плач запиткује: 
''Казуј царе србска круно златна,  
Казуј сана, од Крушевца главо,  
Добро хоћеш, ама право кажи,  
Ако мога сана разумијеш ?''  
Царе Лазо оборио главу,  
Слушајући сана царичина,  
Па је љуби кроз плач говорио: 
''Ја бога ти царице Милице,  
Ја бога ти моја вјерна љубо,  
Вјерна љубо висока госпођо!  
Чудан санак уснила си љубо,  
Чудан санак, а у чудан данак!  
Добро хоћу, а зло казат морам: 
Што си снила моја вјерна љубо,  
Што си снила госпођо Милице!  
Да се ведро небо цроломило,  
Над Србиом нашом саломило: 
То ће србско пропаднути царство, 
Србско царство и србско господство. 
Што су звјезде сјевјеру прјебјегле: 
Оно ће нам остат' сиротиња,  
Сиротиња слаба и нејачка,  
Без заштите и без браниоца,  
Без отаца и без хранилаца,  
А под кровом тог неба ведрога.  

За дом ће се туђин нагонити,  
И снагом се њеноме служити; 
Те ће своју славу вјеличати.  
Што остаде моја вјерна љубо,  
Што остаде госпођо Милице!  
Што остаде на сјевјеру свјета,  
Мало свјета модра и блиједа: 
Оно ће се подић сиротиња,  
Сиротиња слаба и нејака,  
Кад одрасти и до снаге дојђе,  
Потражиће своје, ђедовине; 
Ал' ће туђин саломит' јој силу,  
Те њом своју величати славу.  
Сиротиња биће боја љубо,  
Биће боја госпођо Милица!  
Љута боја, дуга и крвава; 
Ама заман госпођо Милице,  
Ама заман наши јади вељи!  
Што Даница крвава изађе,  
Те побјеже југу крвавоме: 
То ћеш остат' госпо удовица,  
Удовица црна кукавица!  
То ћеш остат' да Србиом владаш,  
А у крви људској и коњичкој.  
Остаће ти друге удовице,  
Удовице црне кукавице,  
Које ће ти к југу прјебјегнути,  
Тамо тражит крова и заштите,  
У јужноме Синишином царству; 
Ал' и њему дуго бити неће. 
Јер што госпо царице Милице!  
Што Даница југу одлазаше,  
А на југу тамну и крваву: 
И тамо ће остат удовице,  
Удовице црне кукавице; 
Те прокукат' Србинова мајка,  
Србинова и Србије мајка,  
Та велика жива божьствена,  
Тамо бјегат' у шуме пустаре,  
Те градити цркве и олтаре,  
Монастире божје задужбине; 
У њима се живу Богу молит: 
Ама заман Господ непомаже,  
Тужном Србу, њејачкоме робљу.  
Што си снила моја вјерна љубо,  
Што си снила госпођо Милице!  
Да је мјесјец, на земљицу пао,  
У крви се људској утопио,  
У тој људској и коњичкој крвци: 
То ће теби госпођо Милице,  
Царе Лазо изгубити главу!  
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Изгубиће русу са рамена,  
Русу ћу му одсијећи главу,  
На поругу свијету србскоме,  
А на укор свом роду људскоме; 
Те ти тако пропаднути Лазо,  
А заједно са србскијем царством,  
Србским царством и србским 
господством.  
Што си снила моја вјерна љубо,  
Што си снила госпођо Милице!  
Да је сунце на земљицу пало,  
Да се јарко сунце разпануло,  
Те комађе на земљицу пало,  
У крви се црној утопило: 
Оно ће нам моја вјерна љубо,  
Оно ће нам госпођо Милице, 
Оно ће нам велике жалости!  
Раздјелити народ свеколики,  
Раздјелити у црно завити; 
Те на вјеки браћу раздвојити: 
Да брат брата свога непознаје,  
Ни по вјери ни језику своме,  
Те се брат' брата на вјеки туђити,  
Ах, туђити горе њег туђина.  
Авај, нама горе нег душмана!  
Брат на брата моја црна љубо,  
Брат на брата руку подизати,  
У својој се крви утапати,  
А за туђе ползе и користи,  
А на своју тугу и невољу.  
Што комађе од тог јарког сунца,  
Што комађе госпођо Милице!  
Што се свјетли пливајућ' по крви: 
Оно ће се моја вјерна љубо,  
Оно ће се госпођо Милице!  
Наша свјета вјера сачувати,  
Сачувати мутна и жалостна; 
Пропаш ће нам цркве и храмови,  
Пропаш ће нам бјели монастири,  
Попалити школе свјеколике: 
Те се србска изгубити слава,  
У књигама србским попаљеним.  
Што си снила моја вјерна љубо,  
Што си снила госпођо Милице!  
Да се парчад од тог јарког сунца,  
Да се парчад у крви топљаху,  
Па из крви више неизлазе: 
Оно ће ти моја вјерна љубо,  
Оно ће ти госпођо Милица! 
Изтурчит' се Србадија млада,  
Србадија тужни Јаничари; 

Те на своје руке подизати,  
И своју ће славу угасити,  
Потлачити образ и поштење,  
Потлачити вјеру и језика,  
И свјетило крвцом помрчати: 
Те пропасти србска слава стара,  
Србска слава и србско поштење,  
Србски образ и србско господство,  
А настати туркушињ робље,  
Што остане Срба нетурчених.  
Што си снила моја вјерна љубо, 
Што си снила госпођо Милице!  
Да је гуја Крушевац обвила,  
Сав Крушевац и Србију нашу: 
Оно ће се моја вјерна љубо,  
Оно ће се госпођо Милице!  
У њемука угњездјети Турци,  
Црни Турци тежки насилници,  
И латини божији издајници; 
Те ће тако пропанути красна,  
Пропанути србска царевина,  
Царевина србска господштина,  
Од Турака и од тих Латина: 
Те Србија бити њихно робље,  
Њихно робље, одсад па довјека.  
Што на њојзи ниђе краја није: 
То ће наше свеколико србство,  
Пропанути, моја вјерна љубо,  
Пропанути у робство завити,  
Ах, у робство црно вјековито!  
А то ти је све ова прилика,  
Ев прилика моја вјерна љубо,  
Моја љубо госпође Милице: 
Само Лаза бориће се тужан, 
Без помоћи Марка и Драгана,  
Без помоћи Драга и Радоја,  
И осталох Бана и жупана,  
Без кнезова и војвода силних.  
Бори ће се па ће и пропасти; 
Те у црно увалити робље,  
Упалити Србе и Србију.  
Што си снила моја вјерна љубо,  
Што си снила госпођо Милице: 
Да су до два краја на гујини!  
Ово су ти ев' ове прилике: 
Што је краја на Сибира води,  
На Сибира вода прјевеликој; 
На Сибира мутна и крвава,  
И на њему мостина велика,  
И на овом наша бљеда војска,  
Наша бљеда и прјемодра тужна; 
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Што се с моста у Сибира руља,  
Турајући, ту гујину војску,  
Ону жуту и зелену војску,  
Ону црну и прјежуту војску,  
Што ми смрди смрадом прјеонаким: 
Оно су ти србски соколови,  
Оно су ти србски изгнаници,  
Што ће с' борит за србско господство,  
За крст часни и вјеру србинску,  
Бориће се вјечно и довјека; 
Но душмапа завладати неће,  
Докле траје Срба и једнога.  
Као што су и ти наши стари,  
Наши стари и прјестари прједци,  
Борили се на Сибира кљета,  
За Сибира, а за србску пјесму,  
Борили се, па и пропанули; 
Те га туђи освојише људи, 
Туђи људи и туђи народи.  
Освојише Србе проћераше,  
Да с' скитају по бијелу свјету,  
Као пчела по шарјену цвјету.  
Што си снила моја вјерна љубо,  
Што си снила госпођо Милице!  
Што си снила оног другог краја,  
На високој стрмјеној планини,  
И на њојзи војску убојиту,  
Убојиту војску израњену,  
Израњену и прјебону војску,  
Оно мало србске тужне војске,  
Оно мало огољеле војске,  
Тек се виде плаветне доламе,  
Тек се виде црвјене јаздије,  
И чакшире бјеле издјеране,  
Од чизама ни спомјена нејма,  
А калпаци махом изсјечини,  
Без челенка и без перјаница,  
Што гујину војску одтурују,  
У амбиса даље отискују: 
Оно ти је моја вјерна љубо,  
Оно ти је госпођо Милице!  
Оно ти је комад, земље мале  
Ђе ће нам се Србин заклањати,  
С дивовима тужан братимити,  
Са вилама тужан сјестримити,  
Само да си госпођо Милице,  
Тјек саклони од силних душмана,  

Од Турака и тијех Латина.  
Отље ће ти слобода изнићи,  
Коју ће ти Србин доживјети,  
Посље дугог прјечемјерног робства.  
Што си снила моја вјерна љубо,  
Што си снила госпођо Милице! 
Да из главе те прокљете змије,  
Излажаху до двје силне војске: 
Једна војска жута и зелена,  
А друга та жута и прјецрна,  
И што су се двије змије љубо,  
И што су се госпођо Милице!  
Саставиле те у једну слиле,  
Осојкиња и та присојкиња; 
Те из главе изпуштају војске,  
Изпуштају војске силовите,  
Те на Сибир воду ударају,  
И на ону високу планину: 
Оно су ти моја вјерна љубо,  
Оно су ти госпођо Милице!  
Оно су ти до двје вјере туђе,  
До двје вјере и до два народа,  
Сложила се госпођо Милице,  
Да позобљу србску царјевину,  
Царјевину србску господштииу,  
Да униште србску славу стару. 
Што је војска жута и зелене,  
Она ти је војска агарјанска,  
Агарјанска војска пексимијска,  
Пексимијска прјеко Црна мора  
Незванога госта проклетога: 
То је војска црне Турадије.  
Што је војска моја вјерна љубо,  
Што је војска госпођо Милице!  
Што је војска црна и прјежута,  
То је војска Гуга Аљемана,  
Црних Гота и црних Јузуна: 
То је војска тих латина црних,  
Што нам нашу земљу отимају,  
Што нам шокче Србадију луду,  
Србадију луду неодраслу'',  
Тако царе сана казиваше,  
Тако Лазо сана толковаше.  
Тако снила госпођа Милица,  
Тако снила честита царица,  
Тако снила тако се и збило.

 
I. ''Диплома. 
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За уваженије вјерне ваше ревности и млогогодишње службе, за освидјетелствованије 
особеног нашег к вам благоволенија, желећи установити добар поредак, како међу чиновницима, 
тако и међу народом окружија Крушевачког, тек скоро Божијим промислом под наше крило 
подпадшег, постављамо ми вас љубезни Петре Лазаревићу ! Старјешином среза Крушевачког, 
окружија Крушевачког, производећи вас на вишији степен, чин полковника нашег. Производећи вас 
у високи чин овај и вручавајући вам отлично званије ово, надамо се од свагдашње ревности и 
вјерности ваше, да ћете се ви способним одправљенијем званија вашег, мудрим поведенијем, 
примјерним и чиновницима и народу тамошњему, и заданом нам вјерностију вашом, како чина и 
званија, тако и особите милости наше достојним показати, к задовољству нашему, срећи народа 
тамошњег и особеној чести и отличију вашему. К освидјетелствованију постановленија овог 
издајемо вам диплому ову подкрјепљену подписом и печатом нашим. 
 
№ 180          Милош Обреновић. 
19. Јануара 1836. год.           књаз Србски 
у Крагујевцу               по заповести књажеској  
            Паун Јанковић 

секретар књажески''. 
 
 

Печат се врло добро сачувао и око крста са 4 огњила пише: ''Милош Обреновић књаз 
серьбскій''. 
 
 

II. ''Диплома 
 

Постављавши вас љубезни Петре Лазаревићу! у чину полковника нашег старјешином среза 
Крушевачког у окр. Крушевачком, имајући то нарочно намјереније, поставити вас доброг поредка 
ради међу чиновницима и народом окружија, постављамо вас купно старјешином свију војених 
чиновника у реченом окружију Крушевачком, имајући бити њима, како примјером добрим у 
поведенију, тако и наставником у испуњенију дужности њихни. Они ћe се вама у свему повиновати, 
а ви ћете им пут к извршенију њихни дужности показивати. Сви пак, како ви, тако и они, 
подлежаћете војеној команди Моравско-Подринској, која се сада у рукама нашег возљубљеног брата 
дивизионог генерала г. Јована Обреновића, налази, и односићете се к Њему по наставленију нашему, 
које је издано за све чиновнике војене. Ко освидјетелствованија поставленија овога, издаје вам се 
диплома ова подкрјепљења подписом и печатом нашим. 
 

№ 184                               Милош Обреновић  
19. Јануара 1836 год.                                 књаз србски. 
       у Крагујевцу                          по заповести књажевој  

     Паун Јанковић  
    секр. књажески''. 

 
Наупара, или Наумпара, је монастир прекрасан још неолепљен, а тако и треба, иначе му се 

старе и прекрасне шаре неби виделе. Њега је, по причању, подигао деспот Стефан високи, син цара 
Лазара Грбљановића, докле је још седио у прекрасном Крушевцу. Добра 2 часа има од Крушевца до 
Наупаре, и овде се већ свршава прекрасна равница расинско-крушевачка. Он лежи, или као што тамо 
и све до преко Шара у Правој Србији кажу ћути, на прекрасном брдашцу, покрај кога протиче 
речица Расина. Са сјеверне његове стране за 20 и нешто више хвати познаје се где је била звонара са 
звонима, у време деспота Стефана високог, у које је доба од Мусије 1413. год. опустио; али не 
порушен, као и црква у Крушевцу. Погрешан је надпис његов:  
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''Во времје благовјернаго господарја књазја србьског Милош Т. Обреновића и при 
високопреосвјашчењејшаго митрополита всеја сербији - има млого до све Србије!? — господина 
Петра Јовановића обновисја храмь сеј пресвјатија богородици, чеснаго јеја рождества трудом и 
иждивенијем господина Стојана Симића сь братом своим Алексом. Обновише је за свој вечити 
спомен в љето Христово 1835. Настојатељи бише при иждивенијем истога храма Сава Петровић, 
архимандрит св. Романа и Пахомије Јеромонах тојажде обители''.  
 

Погрешка је у томе, што се тада монастир овај није обновио; но само изчистио и отворио 
управо. У ову погрошку, као да су га подигла поменута г. из развалина, и као да је у овима и био, пао 
је и наш вредни г. Милићевић. На монастиру је, као и у крушевачке цркве, два прекрасна кубета, и то 
западно мање, на четирн управо четвороуголна боја. Крстообразност његова од крушевачке 
разликује се у томе, што ова излази из оклуглине и пo томе, као и начину зидања рекли би: да је ова 
дивна светиња млого старија, од цара Лазара, а можда је у то доба преправљана. Напослетку о њеној 
старини није ни потребе толико говорити, кад се ова неможе одредити без дата, која се још нису 
одкрила, а можда ћe се што скорије одкрити. Да није била сва разорена и у развалинама јасно 
сведочи гробље старо са сјеверне стране; али из турског доба, као што на једном одбијеном биљегу 
писаше:  

''† ахиг. здје лежи Момчил'' и т.д. 
 

Кад реко смо да ће се можда скоро одкрити јемчи нам ово: што се крај сјеверног дувара, од 
краја олтара, кроз овај, па све до зида, кои одваја женску, од мушке цркве, чује нека потмула 
шупљина; што на том месту огромне опеке у помосту — патосу —пропадају и т.д.; што је отац 
надзиратељ, постриженик патриаршије српске — пећског монастира у Правој Србији, - добио 
епискупски благослов: да може отворити и видити шта је унутра; и што ћe се тада ма шта пронаћи, 
по чему би се старина овог монастира опредедила. Ми овде узгред напомињемо: да ћe се ту ма што 
наћи, а да смо слободни у свој земљи нашој, и да нема опасности од изказа, казали би: како су се 
игде као и какве скривнице, и рад које цели у нашим старинама градиле и правиле, штo jĺ у нас 
савршено непознато. Напред можемо рећи за ове и овакве скривнице под помостом: да су чисти 
подруми, у које су мртва телеса калуђерска затварали, остављајући их, да виде хоће ли се или не 
посветити ? Ако је од затворених, које одма поддожно било процесу разтварања, погребавали су га 
одма, а ако које није, држали су га до 3. год. па ако је за то време учинило ма, какво чудо, или бар 
није иструлило а пожутило: је тада су га признавали за свето. У време опаспости трпали су грубље 
ствари потребне и сасуде и т.д.  

— Чудна је ствар у наших дивних и прекрасних старина, да, што су год старије, све им се 
више и више украси од камена и осталог састоје у основи точка, или вечности, огнила, или опет 
вечног живовања и т.д.; па тако је и овде на овом монастиру нашем, кои заслужује више обзира, 
поштовања и т.д. нo што му се поклања. Бар његови дивни и у сваком обзиру и народски и вештачки 
украси: точкови или вечности; двоглави орлови; огнила, и разни украси, на освову њихових 
изгледина; грмово лишће, лдале и т.д. требали би наше вештаке да привуку себи, ради усавршавања 
у собственом знању. Начин зидања, основа и карактер здања у старосрпском начину зидања и 
остало, ваљало би да послужи, нама, тако рећи дивљацима и варварима, у односу према нашим 
дивним и чудним, предцима и да ове и чисто народске, и религиозне православне и из српске до 
христианске и у христијанској вери, споменике скроз и скроз проучавамо.  

— Из Трестеника, или старе Осаонице, код које је,- но преко Мораве, а у старини Црне реке, - 
некакав разорен градић, на краичку стрменитог брдашца, за 1/4 часа долази се у мр. Љубостињу. Да 
л' се ове урвине, од града, нису звале негда Осаоница, која је ваљда од своих развалина постала тако 
знатна, да се и данас каже, кад се ко презире, а тај се презрени увршћује у знатне људе: ''3на он за те, 
као цар за Осаоницу''.  

Из оне дакле можда старе Осаонице, а садањег новог Трстеника, пролази се преко Мораве; те 
се, прекрасном долином, дође у диван и прекрасан монастир Љубостињу, задужбину, по причању, 
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царице Милице. Монастир је на прекрасној месности, коју окружава и још више краси, од сјевера 
планиница Каменџар , покрај које протиче речица Самарица тако прозвана због брда из ког извире у 
јагодинском округу; од источне стране монастира планиница Вељаглава, па спрам монастира Јувор; 
између овога и даље југу брдашца Сухога протиче речица Сушица; иза Сухог иде Ветерник 
планиница, а са западне стране планиница Татарна, тако прозвана због тога: што је негда ту био 
логор татарски, из ког су на поменути град нападали. Ово је, веле, било пре Косова. Самарица река, у 
коју се ниже Камиџара улива Дубичка река, од ове се планине па све до утока у Мораву зове 
Љубостиња. Она прима млого мање поточиће, од коих је знатнији Сушица, Мутник, Татаран и још 
неки други. Монастир око себе има довољно простора, особито са јужне и југо-источне стране, а 
ограђен је старим зидом, кои зову град; има прекрасну кулу, или звонару, направљену 1850 год.; 
конаке и све потребно.  

Сама је црква по себи дивна, огромна и велика, прекрасно украшена грбовима разним и из 
ових изведеним шарама. Она је крстоизгледна. На саставу пречага крста подиже се огромно 8 уголно 
и са 8. узких прозора, кубе, а при западњем крају друго мање, на четвороуголној крстообразности 
великој, у којој је изнутра скривница. И на овом су кубету 8 прозора, а и само је 8 уголно. Над 
певницама, или крацима пречага крста, подижу се прекрасни камени крстови; олтар је округао, као и 
у свију наших старих светих задужбина. Над прозорима, испод ових, и над вратима свима, дивни су 
украси изрезани у саматвору камену, а престављају шаре и украсе имају које основе у грбовима 
српским, а нарочито династије цара Лазара, са изредка умешаним лалама династије Неманића. Испод 
и надпрозорних кубенцета подижу се разни украси изрезани у камену, као и на овоме самом и т.д.  

Које вештак, ко има дара и воље зато, ваљало би му да иде по српским старим задужбинама, 
да их снима, као што чињаше мој друг г. А. А: понтоњерски подпоручник; због чега и нехтедо смо 
снимати ове украсе, кад ћe их вештији боље и правилније снимити. Сва је црква споља, а по готову и 
изнутра, умазана и олепљена, чиме се и показује наш варварски поглед на дивне украсе и старине 
наше, које су тако зидане; да се и узидни и ванзидни украси, у зидовима, стотинама векова гледају, а 
не да се ови замазују и лепе. Срце нас боле, кад видимо, да ниже стоимо и од наше браће у Правој 
Србији под Турцима, у овом погдеду. Пример имамо нарочито на Грачаници на Косову, која, као и 
све наше задужбине несрушене и неоправљане тобож, стои још неолепљена и неумазана. Кад смо их 
онако кушајући запитали: што не олепе св. богомољу ? одговарали су нам, с поносом: да би се црква 
и старина покварила и нагрдила.  

За нас овде просвећене, и у додиру са цивилизираном Аустро-Угарском и за наше стручне 
људе у овоме, незначи то ништа; но замазуј све и сва, што пре то боље, и што више и дебље, да се 
непознаје старина, то већма одговара науци новој у техничкој грађевини ? ! и т.д. Пример нам је ова 
дивна и преузвишена Љубостиња, коју замаза инџинир неки г. Невоља, кои је оправљаше 1850 год. 
по причању старешине монастирске. Шта више баш и при нашем доласку у ову светињу, мазале, 
замазиваху и малтерисаху понешто, а радионица, римокатоличких и западних облика светитеља, 
рађаше у велико ове. —  

Одкуд је Љубостиња добила своје име, ништа се по писменом и оставшем незна, а народ 
прича: да ју је кнегиња и царица Милица подигла из супружеске милости и љубави према погинулом 
свом мужу, бившем цару српском Лазару, а од смрти мученику за народност српску и српском свецу, 
То је дивно чудо, да где год је каква женска или подизала какав споменик, или се догодио какав 
догађај, у кои је и женско, ако не играло прву и најглавнију улогу, а оно бар било; — сва се та места 
зову оваквим и подобним именом имајући корен један и исти љуб са разним свршетцима, као: 
Љубетен, -а неки Љуботрн - окрајак Шара, где је се девојка убила, што су се зa њу два драга 
уморила; Љубанце, код Скопља, Љуботен задужбина женска, а сада разорена црква више Скопља; 
Љубен у битољској нахији, Праве Србије; Љубан, или Љуботен, у Елбасанској нахији планине и 
развалине, где су се по два момка уморила за девојке, као и на нашем Космају и т.д.  

Незнајући дакле прави и главни узрок са ког је основан овај дивни и прекрасни украс наше 
прошлости, прелазимо мимогред, као и све у кнежевини, на његову унутрашњост. Она се дели на два 
главна дела и то западни, под малим кубетом, и источни, или главну цркву, под великим кубетом, 
које држе четири четвороуголна стуба. Тако на првом јужном, а са запада, стубу стои огроман још 
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једва познавајући се св. Симеон српски, више њега неки други, а са запада опет неки српски ког је 
натпис сав тако изкварен, да се неможе да прочита; више овога св. Сава српски, први архиепискуп; 
више њега св. Максим архиепискуп срп., и још један српски светитељ, ал' се неможе да разпозна. На 
сјеверном стубу, са јужне стране, долази св. Јован Дамаскин; ниже њега св. Студит Теодор, у 
црвено-рујном царском оделу са крстом и појасом белим украшеним драгоценим камењем. Од 
запада св. Аранђел и Гаврил у црвено-рујном оделу; више њих неки други светац. Од сјевера св. 
Јеврем Сирин са још једним више себе; са источне стране:  
 

свети Fеодоси… нови архиепискuпь срьпскîй 
 
и више њега св. Козма. Кои је ово св. Феодосије, или Теодосија, нови српски архиепискуп?  

Српски свеци сви имају одежде састављене из српских тробоја, које ми зовемо српским, т.ј. 
ако je одежда бела, онда су по њој само плави, или црвени крстови; ако је црвена, бели и плави; 
ако плава, црвени и бели и т.д. Иза јужних стубова, а под прозором јужним округлим, као и 
сјеверним, у зиду овом — јужном — стои полукружна изидотина, као обод какав. Она се уздиже над 
гробницом неког светитеља, а у њој је под оном, изидотином, скоро премалан један, дуг, коштуњав, 
црвено-риђасто-кестењасте браде, бркова и косе, светац у царској, но не црвено-рујној, већ отворено 
црвеној, долами до земље, са жутим широким обтокама, около ове дреје, и на обе стране разрезотине 
од грла па до ногу. Боја ћe ова бити премазачева, а не првобитна. На њему су чизме, жут појас и 
круна црвена, око које савија се светитељска светлост, а руке су му прекрштене на прсима. Облик и 
тип је чисти српски у свему. Под њим је у помосту камена бела поклопница, врло просто израђена, и 
на врху њеном, а спрам главе обода светитељева у полукруг, пише  
 

† асе лежи Стефань кесара оуглеше сынь † 
 

У препрати над вратима у источном дувару, а са западне стране, стои полукружна 
продугуљаста удубљеност и у њој св. Богородица, држећи малог Ис. Хр:, на левој руци; два 
анђелчића до појаса више њене главе, а она десну пружа руку, да довати подносећи јој се 
пергаменат, са још једва познавајућим се остатцима од натписа: 
 

прими все света смереное молениîе мое премилостива  
оутhm ”е ”бл диvице и прьсти сьгрhшhиîе с ” нu моîемu 
прогнhвьшаго бога и спаса нашего ис. х ” то и мнh недос   

 
даље избрисано па се наставља  
 

домu тво…мu подоба…ть светниîа г ”и вь дльготоу  
дни и кто изб. принос изб. смhр изб. макар изб. лhпот ”u w 
рождьства  х ”а б ”га изб. F Vuт 
 
Познаје се да нека калуђерица подноси овај натпис на пергаменту св. Б~ци и то са леве страве 

врата. А та, по свој прилици, неће бити никоја друго до царица Милица, као калуђерица. Натпис је 
овај на беличарасто црвенкастом пољу са плавкастим писменима, и он ће значити, ваљда, по свој 
прилици, кад је ова црква грађена. Осим ових биле су још три полукружне продугуљасте 
издубљености са јужне, и толико сјеверне, стране; међу овима су били неки свеци женске са 
надписима; али се сада неможе ништа ни знати ни прочитати. Осим тога што су Турци кварили, 
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вртили очи свецима, посеве и т.д. брисали и стругали надписе, и наши су сву јужну страну тако 
заћапали, да стои само груби модрикасто прљави данашњи наш кумсал или тако звани малтер.  

Испод врата ових и прага у простом и грубом камену, изшараном лазаровске династије 
шарама, стои ово неколико писмена који значе:  
 

протомаисторь – боровикь рад 
 
Између свршетка речи протомајстор и почетка Боровића, избијена је још 1 1/2 врстица, у којој 

се по нагађању само, као познају трагови писмена цьрст избр. србск  избр. За ово се нејамчи. Сад 
долази прилично знатна стварчица, која се истина неможе ни из далека уврстити у старе срп: 
вештине, коима се одликују надгробни споменици патриаршије наше; али је ипак ствар за сваког 
Србина драгоцена, па биле, или не, ту кости српског владаоца деспота Стефана Високог, сина цара 
Лазара. Испод јужног округлог прозора у препрати, или као што овде зову женској цркви, стои 
висока за 4. стопе камена гробница, дугачка 1. хв., а ширина јој се неможе одредити, што је половииа 
исте узидана нарочито у поменути јужни зид. Гробница је отварана и плоче њене познаје се да су 
биле лупане и разбијане.  

За ову гробницу прича се, као што напоменусмо: да је деспота Стефана Високог, сина цара 
Лазара; али се ми јако сумњамо, узимајући њен размер и остало у обзир. Ово је само тек народно 
веровање без икаква доказа, као да је тобож и она напоменута гробница са поклопницом и са оним 
натписом, над собом Стефана сина кесара Угљеше. Ова ће бити по свој прилици рака каквих светих 
моштију, можда св. Феодосије, а Стефанова, кога од његових рођака, браће, сестара или кога другог. 
Камен није најбољи, а и украси показују време из кога су, кад је се све српско почело клонити своме 
заласку и својој пропасти. Главно је, што је опет узето из народног веровања до христијанства. И 
овде су огнила са грмовим лишћем и т.д, као знак смрти и вечна живота. У сјеверо-западном углу 
ове препрате стои за 2 1/2 стопе узвишеност једна скоро омалтерисана, за коју причају, да је 
гробница царице Милице, као калуђерице. Веле, да је њена камена, труња млого лепше и боље 
украшена, нашарана и изрезана, а и камен је бољи од овог Стефанове труње; али је скоро сва 
излупана и изобијана: те су је, тобож, с тога, и замазали. Одма на дувару западном спрам ове 
гробнице у углу стои овај надпис белим писменима на плавом пољу:  
 

благовhрна и благоvестива и прhвисокаа  
госпог" кнегын" Мîлица царица 

 
Од надписа, идући са сјевера југу, по западном дувару, стоје два велика, у црвеном царском 

оделу лика. На првом су шаре, по овој царској црвено-отвореној дреи, а на другом до врата, опет 
шаре са белим крстовима. Више њих је мали Ис. Хр. Они оба имају савршено једнаке круне. Оба су 
преко леве руке, претурили појасеве беличарасте украшене скупоценим драгим камењем. Код оног 
до врата, белим писменима, у плавом пољу, у 8. врстаца пише ово:  
 

вь х ”а б ”га бл ”говhрныи и прhвысокыи и б ” 
годрьжавныи Стефань кнеzь Лаzарь вьсhмь  
србьл…мь и подuнавскыимь странамь господинь 

 
Да ово означава Стефанова брата Лазара, јасно се види, а то се тврди тим пре, што Стефан са 

једним женским лицем стои са јужне, или десне стране, врата и до главе његове стои тако исто у 
плавом пољу, белим писменима у 6. врстица овај натпис:  
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вь х ”а б ”га благовhрныи и прhвысокыи и  
богодрьжавныи Стефань деспоть вьсhмь  
срьблhмь подuнавскыимь странамь господинь 

 
До њега је одма женска слика, такође, као и Стеван у плавом пољу, а у отворено-црвеној 

царској дреи, као и Стефан, са белим шарама. Дољња јој је дреја плава са белим крином изшарана. 
Она је нешто мало нижа од Стевана, а више глава њихових крунисаних крунама, високим, но не 
Неманићским, спуштају им два анђелчића трећу круну. Десни анђео једном руком додаје и скиптар 
Стефану, на ком је отворено црвена дреа изшарана белим круговима, у коима су двоглави бели 
орлови. Појасеве своје и они су претурили преко левих руку у два краја, а изшарани су и украшени 
скупоценим драгим камењем. Деспот је Стефан вишији и од овог женског лика, које ће му по свој 
прилици престављати жену, и од она два са сјеверне стране врата, кои ће, по свој прилици, 
престављати два његова брата, кад је морао с њима да подели власт и државу своју нагнан Турцима.  

Што се овде и трећа круна спушта више круне на његовој, и ове женске слике, глави; то ће 
бити та околност: што је он, ипак и по недели власти са браћом, опет био врховни господар над 
њима. Једнаки наслови спроћу глава означавају једнакост у земљама и властима и т.д. Код оног 
женског лика, као и код оног до Лазара, био је надпис, ама се ништа неможе од истога прочитати. 
Имамо још у своду да напоменемо живописаних неколико васионских сабора у коима заседавају 
грчка цареви. Тако на једноме пише ово, колико је се, могло са ниских љествица, прочитати :  
 
прьвы вьсел…нскыи сьборь kс. сти ”хь wць приседници были 

 
Мина и Аполинарије Константина града'' и т.д. Одломке натписа напечатаних у Гласнику , за 

које се кажу да значи кад је црква она грађена, ми нисмо могли спазити; што нам остаје на жао. А 
натписе наведене овде већ познате само с тога наводимо: што их ваља читати онако како су 
написани, а не по ма чијим поправкима. Нестои читање благодрьжавни; по богодржавни и т.д. При 
поласку показа нами отац игуман ове свете обитељи, Данило Симоновић, једну стару цару римску, и 
на поискавање наше поклони је народном музеуму, што је већ извршено. 
 

Г Л А В А  IV. 
 

Карановац са једним новијим писменим спомеником; Жича  
са своим старинама; Студеница са своим старинама и остало. 

 
Колико смо прошли паланака и паланчица наше кнежевине, учини нам се, да лепшег и 

краснијег тржишта— пијаце — нема од карановачког. Као да је се сав дух и појезија човекова у ово 
месташце слегао, кои измисли и одреди овакво тржиште овој нашој, у свему доста, напредној, а у 
млогоме прекора заслужујућој паланчици. Није нам драго, што и из наше најновије старинице 
морамо навести препис дукумента, кои такође прекорева становнике, а у чему незна се управо. Што 
се нас тиче, морамо рећи, да нас је одвећ немило потресао случај, кад смо видели сељака проста, из 
студеничког среза, са половином носа. Причају и говоре, зли језицц, да се догађају такве прилике и у 
срезу карановачком, што није за веровање. Писмено то ево шта каже од речи, до речи: 
 

''№ 545. 
 

Љубезни кметови и народе Подибарски и Карановачки, у нахији Пожешској! 
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Желећи, предјел положити злима и непоредцима, кои су ове две године у капетанији 
Подибарској, а и у варошима, Карановцу произишли, постављам вам капетаном речене капетаније и 
вароши Петра Лазаревића, о коме сам дознао, да је и вама повољан и од кога се надам, да не само он 
неће у зла газити, но да ће и вас све свеколике од таква чувати, правога бранећи, а кривога казни 
предавајући. 

Препоручујем вам, да признате реченог Петра Лазаревића за капетана вашег и да му, као 
таковоме, дајете свако почитаније и послушни будете, извршавајући налоге његове, кои би се к 
добру вашем клопили, и владајући се по савјетима његовим, које би вам за добро ваше давао. 
Свиколици настојте с њим заједно, да се забораве зла, која су се међу вама догађала, и да изчезну 
грозна преступлhнија, која су неки од вас починили с намерења вашег и бившег вам капетана. 
Будући да он сада к вама долази, неимајући у преправности ничега, чим би се могао обдржавати; то 
ћете сами видити, да је нуждно снабдјети га с различним кућним потребама. Он ће пребивати у 
Карановцу у кући Перуничићевој. 

Ваш 
У Крагујевцу.                         благонаклони    
2. Марта 1831 год.                 Милош Обреновић. 

     књаз србски. 
 
Написано је на страшно хрђавој жутој - пенџерлији - хартији, печат је већ помињати са натписом 
около: ''Милош Обреновић. књаз сербски'', добро сачуван. 

На нашем малом коњчићу, дорини, кои нас поштено, и како пристои шумадинском кљусету, 
пренесе по толиким стенама и врлетима највишијих и каменитијих планина по Правој Србији и 
Турској; ми смо до зла бога уморни, из Карановца, до у Жичу стигли за 20. минута, а први пут са 
нашим другом у околном путовању ваљаним србином А. А. подпоручиком, дошли смо за добар час, 
доброг пешачког хода. У два маха дакле, ми смо се навраћали највећој светињи и некадашњој дивоти 
и красоти српској, и за пуна два дана непрестане муке и патње једва смо успели да снимимо цео 
натпис под кулом жичином. Снимак наш и мука није нам узалудна била; јер се он у млогоме 
разликује и од снимљеног надписа Вуића и Магарашевића и пок. Шафарика*) и других.  

 
*) Види Pamatky Drev. pis.. Jihosl. Jos. Safarik u Prahu 1851 Путешест ; Јоакима Вуича. Fr. Miklosich 
Monumenta Serbica Viennae 1858. Љетопис српски за 1828 год. III свеска. 
 
Као што смо још једном казали, старине по кнежевини ми смо тек мимогред прегледали и већ 

описиване другима, тек само овлаш описали и то оне у коима се наши снимци разликују од осталих 
снимака; па баш зато и држимо: да их ваља што пре и тачније напечатати. Жича, или боље и 
правилније да кажемо, неподигпуте и не обновљене свете њене урвине, још лежи, и ако не сва, у 
развалинама и урвинама. Она је на прекрасној месности, којом се одликују све задужбине наших 
Неманића. Покрај западне и сјеверо-западне стране њене протиче речица Кружевица, која извире из 
Столова, а улива се у Ибар, или тако звану Баранску реку, за 1/4 часа ниже Жиче. Од јужне и истоко-
јужне стране протичу млоги извори, а од јужне за 1/4 часа протиче и вечно жубори страховити 
планински Ибар или стара Баранска река. За 2 часа преко Ибра, а у селу Канареви познају се још и 
данас трагови од велике и богате бивше паланке, веле, Јанока, у коме су пре 3. год. ископали 5. 
прегршти старих срп. новаца и других ствари, са једним сребрним прстеном са натписом старим.  

Од овог 2. часа југу, стоје још и данас урвине, веле, Маглича града са своих 9. кула, 
костурницом, траговима моста на Ибру бившег и т.д. као и место бившег сената, веле разбојничког и 
т.д. Сва је Жича негда била ограђена високим и дебелим зидом, кои градом зову, а на овоме подизале 
су се огромне полукружне, неправилно четвороуголне куле, и т.д. од коих се и данас познају 
трагови, а нарочито од западне. У простору жичиног атара, или синора, било је млого мањих 
црквица, од коих се трагови и данас познају од њих 6. св. Аранђела, Петра, Николе, Илије и Недеље.  

Прекрасну високораван жичину окружавају дивне и прекрасне планине и то: јужно Столови и 
Кобасица; од запада Триглав; од сјевера Вујан иза Карановца, а од истока Котленик, удаљене за 3. а 
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које и по 5. часова хода. Жича је негда, веле имала 12. кубета једнаких, која су означавала 12. 
апостола, са огромним на среди, које је означавало гос: нашег Ис. Хр. и 7. веле, врата, од коих су 
отворена сада 4. а троја су зазидана. На западном крају њеном подиже се сада само до 11. хвати 
висока, а некада 25. кула, која је у себи садржавала царску породицу, или, по нашим изразима, 
краљевску, у време крунисавања наших краљева, кои су се у Жичи крунисали. Из куле је се 
пролазило кроз двоја врата и два одвојена ходника, па се преко целе препрате и мушке цркве улазило 
у главну цркву при крунисавању. Десним пролазом пролазио је краљ, а левим госпођа краљица; те су 
се пред дверима састајали. Испод куле улази се у огромну препрату, која још и данашњег дана лежи 
у урвинама, а из ове у женску, па у мушку цркву покри вену. Покрај женске стои, са страна, по једна 
округласта црквица сјеверна и јужна, над коима су кубети. Ове црквице управо се свршавају онде, 
одакле настаје мушка. Иза ових су врата, па певнице мушке цркве, сачињавајуће пречаге 
крстообразности главне, у целом здању. Иза певница, а до олтара, биле су још по једна црквица са 
страна, над коима су била кубета као и на онима покрај женске цркве, а иза ових биле су спрам 
олтара још по две црквице, а други веле скривнице, просхомидије и остало, такође са поједним 
кубетом; али је то, на велику нашу општу несрећу и жалост, при тобожњем садањем подизању Жиче, 
све порушено и покварено.  

Тако је се из просхомидије, покрај олтарне леве црквице, -ишло у леву певницу главне цркве, 
а сада је то затворено и зазидано. Зашто је ово овако учињено, и зашто је наша влада допустила: да 
се, по ћејфовима и вољама појединих, наши најстарији и најдрагоценијн споменици руше, утамањују 
и преправљају како се хоће, ми незнамо ? Тако исто незнамо, да л' би иједна власт и једна држава на 
свету ово и овако допустила да се ради. Кад се није хтело, или могло, да се уради по ономе што је се 
затекло; зашто је се рушило то што је остало од дивљих чорда азиских, и зашто да потомци; у место 
величанствених, дивних, преузвишених и непостижних урвина, своје прве светиње, која опомиње на 
огромну прошлост, види тек обичну цркву, којој се незна ни крај ни почетак, која више личи на чедо 
доба таме, мрака, и варварства, него на тело славе и напретка српског?  

Можда ће се млогима учинити чудноват овај навод, а нарочито кои видеше Жичу у Таковцу 
календару за 1867 год. али свс те уверавамо: да је тамо Жича направљена прекрасно на хартији; али 
је Жича монастир, код Карацовца, нагрђена грдно и наказана, до зла бога. Наставак и накаламак 
кубета, као и у Студеници, није ништа друго: до разцветани рак, болест, на прекрасном, њежном, 
дивном и прелепом телу прве лепотице у свету 16. год. девојке. А ко незна шта јо то рак и каква 
болест, кажемо му, да је то непрестано растење, тако да назовемо дивљег меса, разпадање и т.д. ма 
на ком месту човечијег тела, и то разстење без икакве изгледине, или форме, опредељене. Кнежевина 
Србија, ако није хтела, није могла, или умела, оправити своју прву задужбину, садањи њен нараштај 
није имао никаква права, кварити је, рушити, петљати и којешта правити од ње. Он је дужан био 
оставити је онаквом, какву је застао од варвара и дивљака, па нева је потомци, или таквом гледају, 
или како ваља и треба, подигпу. Шта значи од слаба и болешљикава човека, у место да га излечимо, 
као што треба, одсецати, ноге руке, нос и т.д. па трошећи ово, развијати му трбушину, или што 
друго, да остане на поругу света? Млоги су писали по новинама: да су са другим мислима и 
осећаима ишли далекочувеној, још из старине, Жичи, других били кад су је видели и враћали се. То у 
самој ствари и јест тако, само код нас другчије.  

Људи, кои су ишли са убеђењама, по поправци Жиче, да ћа бог зна шта видети; враћали су се 
тако рећи разуображени, а у нас је у место тога била срдња и љутња. Само брљање, мазање, 
замазивање и кречење наших дивних прастарих и никад небивших умазаних олепљених - 
омалтерисаних - и окречених споменика, преставља више азиску џамију и мошеју, но српску 
задужбину, наших краљева и царева, кои их остављаше неокречењима: да им се види скупоћа 
грађива и дивна израда. Мухамеданизам лепи, замазује и кречи своје мошеје и џамије; да му се не 
види унутрашња ништавилост и слабост, као што му је сама вера. Само ово рекосмо одвраћа човека 
од светиње; а камо ли кад је још она нагрђена и осакаћена?  

Дуго и дуго стајали смо савршено пренеражени и изненађени код Жиче, гледајући је са свију 
страна забленуто; дуго и дуго врзле су се млоге мисли по глави нашој, док напослетву, старина, 
ојађена светиња, стање наше бивше и садање, није омекшало болно срце; док није уталожила се 
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бура, а немоћност и ненадежност поправити покварено, пустило верног друга свога, а свега ојађеног, 
врелу крупну сузицу. Жича је ту, стање наше ту, немоћ ту, прошлост ту и ваљало је само клекнути, 
те се помолити вишњој сили: да се ово више незбуде, е да се више никада и ни на једној српској 
старини недогоди.  

Осећаје прекратите хладне и студене, праве егоитске, и светских наслада, креатуре, коима 
стајаше све и сва до стомака и као што се каже обојака т.ј. одела и насладе. Вечерња је се почела и 
свршила тако рећи пре почетка т.ј. ње управо није ни било, а само је се промрмљало нешто мало и то 
ваљда не целог оченаша. Гледало је се више на састанке у прекрасним шумицама; но на оно зашто је 
се позвано и чему је се определено. Од преживописиваног живописа прастарог, виде се трагови, овог 
последњег, из доба у коме тешко стењаше српски мученик под лукавом и змијском руком лукавих 
ситних и џебравих азиата Османлија, као и тешком челичном снажном руком одпавшег од свог 
брата, народа, народности и вере, брата или боље небрата, потурчене утворе српства и Срба.  

У самој разореној и у урвинама препрати, а са источне стране куле, познају се трагови, од 
остатака светаца разних, кои су били живописани алфреско. Јужни са сјеверним зидом сасвим су 
опали, а источни је новом поправком сав изкварен; те се на њима невиди ни гласа ни трага од 
живописа. У колдико се може познати, била је слика св. Богородице израђена доста хрђаво. У 
женској, и мушкој цркви, као и оним побочним црквицама, које где познају се такође трагови 
живописа; али као што смо рекли из доба турског. Што се нека вештина особеност, и старина овима 
приписује у Гласнику 21. од нашег вештака г. Тодоровића; ми се само можемо дивити и чудити 
томе. Неразумемо ту ствар: да вештак невиди ругобе нашег живописа из турског доба, нарочито, као 
научењак спрам онога што је негда било. Црква је била 3. па и 4. пута преживописивана. Од 
последњег стоје остатци, у јужној црквици, спрам прозора с десне стране. Преставља се како 5. лица 
у свештеничком оделу носе једну труњу, а једва познавајућим се белим па пожутелвм писменима 
чита се ово: 
 

несоуть моmи ст ”го Стефана не избр.  

їерен избр. 2. врстица: и попов и даконы 
 
Са источне стране прозора стои млади цар у црвено-рујном Неманићском оделу, а до њега 

патриарх у белој одежди, са плавнм крстовима, изшараној, даље млого свештенство и друга лица, 
која су сва црвеникасто-риђасте браде, косе и бркова. Више њих пише:  
 

царь и патри"рхь и нб ”ь zборь 2. вр.  

исходить прhмо моmи ст ”го Стефана 
 
а цар и патриар почиње тек од Душана. У самим вратима, водећим у препрату разорену, стои, на 
левој страни, живописана, или уписана мложина голог народа, свију полова и узраста. Цео тај сбор 
гоне и свесрдно увлаче на силу у цркву, у овој познају се трагови, да га миропомазују и као 
кршћавају. Ово ће по свој прилици бити слика из живота Немањиног и сина му правовенчанога, у 
које доба, мора бити, да су на силу нагонили народ да прими православље и да се одриче разне 
јереси.  

На вратима водећим из куле у препрату, стоје двоица у црвено-рујном Неманићском царском 
оделу, са крунама округластим са наушњацима, као и у свију Неманића; у обоице су дреје изшаране 
белим колутавима у коима су, у црвено-рујном пољу, двоглави бели орлови, у место других шара, а 
по где где познају се трагови од плавих огњила. Познају се трагови да су у место белих били и 
црвено-рујни орлови.  

Први је Стефан Правовенчани, са округлим — татарско-турским — лицем и за чудо црном 
брадом и косом, а други је син му: ''краль Радославь''. Но нетреба се овом турско-татарском и 
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једином међу 130. виђених лица правовенчаног, лицу чудити; кад се опази: да су ово доцнији и из 
турског доба поправљани ликови ових владаоца. То се одма даје видити на остатцима старијег 
живописа двојног, а по где где и тројног; на слици, нстог једва познавајућој се од црвено-риђе браде, 
дугих образи и т.д.  

Више краљева је св. Б"ца на престолу такође из новијег доба, грубо и невешто израђена; а 
ниже ње је слика, доласка краља у Жичу где га св. Сава са свештенством дочекује. Војводе а свита 
краљева, имају ћурдије, као и дреје до земље, са разрезаним рукавима, или тако званим чевкенима и 
т.д. Сад прелазимо, па повељу издату овом монастиру, а уписану у овој кули, скоро за 2 1/4 хвата 
висине, до последних дољних писмена, у њеном јужном и сјеверном дувару. На једној и другој 
страни натписи ови састоје се из по 25. врста дужих од 1 1/2 хвата.  

Колико се нама чини рекли би: да је наново повлачено доцније мастилом по прастарим 
писменима, а и ово повлачење учињено је тако рећи вајкада. Особито се види то: што су млога 
писмена другчије, но што је требало премазана и од првобитних других направљена друга сасвим 
новија, но не друга. Ово се неодноси на најновију поправку по где где и на повлачење перорезом и 
плајвазом по траговима писмена старих оних лица, која мишљаху да ће тако лакше овај натпис 
прочитати. Са сјеверне је стране овај натпис: 
 

Ж Семuже прhсвhтомu храмu спаса нашего и Ãса х Ãа 
понеисиовhдимhи мл Ãсти еже створи w нась Стефань  
по бжи Ãеи мл Ãсти вhньYани краль все срьбски~  

 
2. vrsta 
  

zемле диwклити~ и травuни~ и дальмаци~ и zахльм~ и сь 
прhвьzлuбленимь ми синомь Радославомь, по божиеи  
м Ãлсти намhстьнкь ми приносивh тво" w твоихь 
вьмльбиuю паметь наю дарь сп Ãсu нашмu  ї Ãсu  х Ãu  царu 
и его ста Ãго пророка прhдьYе крьститела иw Ãкиа, десницею 
же вьzложи на врдхь жиждит Ãла и крьсти и w глави 
прhдьYеви и о моmь ми всhх светихь ап Ãль пророкь 
мuYеникь ст Ãль прhдбинхъ иконами сты Ãхь wбраzь и 
съсоди zлатими и сребрьними, и риfндами довлъно и 
zавhсн и покрови ст Ãми и риzами Yьсними ст Ãими 
~вангели и книгами многами и ниhми правдами "же 
быша на просваmенїе сп Ãсq нашемq їс Ãq  хс Ãq и на 
крьмu и на wдhние слqжеmимь стом Ãq храмq семq¦ 
село талдьско и сь ратиновь и сь zаклопитовь, лuковь, 
топольница сь воюшоми, ридбица и сь всhми wбрьшьми и 
сь брhновь, жиYа со батнимь, рибиYи и сь црьновь 
рhкомь, тльсто брдо сь рашькимь дhлом исmитариновь, 
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пhшYаница вса с пhYаномь, бqковица, граховица вса, 
свиньци, градYаница, ради~во, кнарево, Yрьнавесъ, 
сhрYовь, брhстница съ трьгомь, свибница съ wкрqгломь, 
боболе съ YеYниомь ї коYаница съ пuпавними.  

Оу qлцинь села¦ долънавьсъ, боркъ, гнила, добрин", 
витахово, а q хвостиh села¦ пекь сь zасели~мь си 
Yрьниврх, стльпеzи, трhбовитикы, горажьдавьсъ 
наклъбьсъ съ Yелпекини сь лоблани лютоглавы съ 
градомь, а u zатонh сели¦ црньYа сь zаселн~мь, wвh 
ивани съ zаселн~мь, zамYанh съ zаселн~мь, доубово 
гранh и вса сиh села съ zаселн"амы си, и се q zетh села¦ 
трhболе, плавница, u горскоои жqпh голиYь¦ а се планена, 
спонихьнаzдри, "аворни~ съ лqкавицама, q хвостнh 
сдана полh сь тма свhми гвоzьдом над брhzницами 
жельинь, а zимне паше wдъ брhzдие долq ниzь 
сqтhскq съ всhми пашами "коре прhемле црковиа меда, 
съ всhми пашами zимними и лhтними, а по оно срhнh 
вотлhника  а се власи Yто смо дали сhи црькви имена си 
сqть¦ Грьдь, кнеzь и zъ дhтию, радота, влькосавль, 
тихомиль, станимирь, воихьн", драгошань, нhгославь, 
zлин", мирошь, бра~нь, нhгqшь, нhгота сына, радомирь, 
драгань, братинь, воило, дрьжин", поYемиль, батиньа, 
братмирь, драгqшь, кqмань, милобрать, драгqшь, 
драгославь, мuжило, тихоYь, драгомирь, драгqшь, кqмань, 
милобрать,  драгqшь, драгославь, кран", редило, драга, 
грькославь, драгqшь, полиградь, радишь, тихомирь, тъmа 
мu и съ дhтию, zлата, стань, драгиь, попь микь, добин", 
берило и съ дhтию, гостинь, радь, гостимира съ матерею, 
YqYь, кqмань, братослава, бqYлиhгь, вhлно, братень, 
братославь, добрись, лhвь, драгомирь, страшинь (или 
страшниь), тuдорь, тихомирь, бqнило, бра", гостило, 
воимирь, божа", тuрн"акъ, прhдимирь, бqYь, красимирь, 
братило, бqдиславь, тихославь, мрьгел", радqшь, 
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кqплhнь, братань, бqнь, продань, воихьна, братихьна, 
гатиша, илиа, бqкорь, радь, братихьна, бала, срацинь, 
хрел", мильць, добромирь, сина клада, десила, доброславь, 
тешемирь, бqдинь, божица, гела, радuшь, кuнь, бqкорь, 
радь, владь, стань, понhгь, рqгь, грьдашь, zлатань, 
драгqть, вльксань, богдань, братославь, бhгота съ дhию, 
толhкь, драгqнь, любота, кuлинь, велимирь, креzтhнь, 
тqдорь, бqкорь, нанота, синанhгь, братhша, бериславь, 
прьвославь, снїань, мицкать, Yрномоuжь, правикла, 
драгомир, драгославь, воихьна, гqгота, вuесинь, скоромирь, 
грьдань, прqжинь, воиславь, дода, радота, велимир, 
поврьжень, воиславь, берило, мирошь, велhнь, срашYкань, 
де", дина, бhгота, гостило, Yрьнhга, грьгqрь, богдань, 
стань, десимирь, дhшань, плhнь, вратиша, дhдомь, 
uдовица, драгuша, лангuнь и съ матерню, грипонь, 
Yрьнота, стань, шарбань, боинhгь, бhлота, воила, минь, 
славко, гостило, нhжа, продань, бqнь, дhдь, драгqшь, 
гuн", вратимирь, влhкославь, гостимирь, кuдиша, 
прhдихн", бqнь, трuсhнь, нерадь, синьгuрь, драгqшь, и 
си~жqпе приложихьмо подъ wбласть си~ црькви¦ 
Крuшильницu, моравq, борьYь, лепеницh wбh, бhлици, 
лhвьYь, лuгомь, расина, ~хошаница и все хральствоми Yто 
прилага си~и црькви симь, да нема протопопа дворьски 
нико~ре wбласти нь Yто доходи, или w попов, или w влахь, 
или zемли, а и поповска бирь, Yто доходи w поповь 
половина да се uzима   си~и црькви и да се непоzива 
архи~пискuповь Yл Ãъвкъ кралю беzъ кралhве пеYати, нь 
ако нhкомu Yимь дльжьнь, архиеп Ãпвь–т. ј. 
архиепискqпов– Yлъвекъ, да га поzива съ кральевом 
пеYати нь кралю да не поиде по пеYати то тuzи да се 
uспрю прhдь кралевu ротu и да ~ u сuдu архи~п Ãпвъ 

Yлъвекъ. Се бh. аmе се поzове кралевь Yлъвекъ, 
архиепископu и да естh’’.  
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–На јужној, или десној страни, такође у 25. врстица као и првог 
 

†‚‚Сиже ст Ãи и прhwm Ãни хрмь спаса нашего и Ãса христа аzь 
милостию божи~ю вhнYани краль стефань и сь 
прhвьzлюблhнымъ синомь своимь родославомь прьвhнцемь 
~гоже и благословисмо бити ~мu кралю все сие дрьжаве, вь 
сеже храмь спаса нашего zдh да поставл"ють се вси крали~ 

хотеmе бити дрьжавh сеи и архи~ Ãпи~ и пискuпи~ игумени~ † 
zдh се поставл"ють се и сие жuпе приложихомь поwдь власть 
сиеи црькви крqшилницq, моравu, бораYь, лепеницu, wбh 
бhлици, лhвоYь, лuгомира, расина, и власи вси сие кралевске 
дрьжаве и си~ жuпе Yто приложихонь црькви с Ãна нашего сь 
симь да неимаю протопопе дворске инкре wбласти, а mо 
доходит w поповь или w влахь zемальски люди Yто поповско 
бирь Yто се qzемлh на людехь да се та вса qzемлю сhи 
црькви а попамь кесq дошле жuпе да qzима протопопа 
дворьски половинu бири поповске, а ~ре~ врьховина попомь, да 
^ тога неqzимле протопопа Yести нь все то пискqпь да 
qzимле а си~ д Ã  жuпе¦ ~льшаница пиqка, wба ибра w 
исьпрьва не uлаzилъ протопопа да и ~mе, да сq w протопопь 
свободне и д Ã . намостири кралевсци¦ с Ãта бг Ãрдица 
стqдениYьска и с Ãти геwрги~ u рас~ и светогорски монастирь 
и света богородица градьYьска тhми д Ã ¦ ми ни самhми ими, 
или гдh имь сu села подь коима пискuпими да неимают надь 
ними икоре wбласти пискuпе, а w поповсцhмь поставлениихь 
монастирских wбласти и w всакомъ дuховномъ исправлени 
прhдлага~мь та вса архиепискuпа, а w поставлени 
игuменьскьомъ егоже по правдh иzволи кралевство, сего 
архиепискuпь благосльвлаеть божьствено, а краль даваеть емu 
жльzль и целовь его поставл"~ ~го игuмена, и потомu божь 
Ãскии zаконь наuYивши по црьквеномu uставq и прhдани. ІІ 
господьско zарhmение бисть¦ нераzлuYати се мqжu w жене и 
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жени w мqжа, аmе ли котри wбрhmеть се сию страшною 
zаповhдь прhстqпа" симъ накаzани~мь да накаzuеть се¦ аmе 
ли котри бuдеть w властль да qzемльть се на немь кралю 

†.S. конь, аmе ли w них коникь да qzимлеть се на немь по В. 
кона, аmе ли w uбогихь люди створит се да qzимлеть се на 
немь по в Ã воли. Женамь тоже повелhваемь¦ аmе ли котра вь 
престuпление zаконq внидеть, аmе ли бuдеть w властельскиь 
та власьтльскиь накаzаниемь да накаzиваеть се аmе ли жена 
влахь и w нижихь та противq родq да накаzиваеть се, аmе 
ли котра родительи w~млет се или ниhмь коимь симь, то 
такова да накаzиваеть се, противq санq своемq, аmе ли w 
себh сама имhти бhсновати се, wставл"юmи своего мqжа, да 
аmе има добик добитимь да накаzqеть се, аmе ли добитька 
неима то своимь тhломь да накаzqеть се, "коже бqдеть 
иzволhни~ мqже се, накаzаню д....ю водить, а аmе ли 
небqдеть емu uгодно водити то накаzавь ю да ю продаеть 
камо ~мu годь, и по накаzани всаки мqжъ кои бqдеть 
пqстиль женq да ю вьzметь вь домъ свои, аmе ли сего 
неимh" послqшати то такови и w божьствене црькве да 
бuдеть zавеzань и ^ ангеле и да небuдеть uмог Ãл глати  –  

неможе да се прочита, а то је верно снимљено – аmе вторu женq поиметь да 
даеть wслqхq подобиu прьвои, или кто по таквимь женq 
даеть и жене нехтhти свое вьzети тои тьгда qпадаеть u 
такоже накаzание "коже и пqстивии, и женамь же сими 
wбраz Ãми zапрhmениемь да биваеть¦ да не имать wбласти 
wставивши своего мqжа ниьога uzети. Тиї св Ãлhмь же и 
господьствuюmимь zапрhmениемь божьственимь 
zапрhmенимь, никто же да не оставл"еть божьственаго сего 
zакона раzвh словесе прелюбодhнаго и тои истино да 
испитать се сь раzсuждениемь на властелhхьже и на 
воиньцhхь да qzемлють на нихь wслuхе господьствuюmи, еже 
сqть uбоzни на нихь же qzемлю по в Ã. воли, то гдh 
wбрhтають се u жuпахь ~сu подь wбластїю арх Ãскuпие да 
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qzемлеть архиеп Ãкuпи", а подь wбластїю инhхь ~пискuпи~, 
аmе ^брhmеть се такови то да qzима епискuпи" ~д Ãнь воль, 
а дрuги да uzима господьствuюmи, аmе кто сватьвицq 
прhzаконь uzметь, аmе бqдеть w властль или w воиникь да 
qzимлют wслuхь господствuеи по в Ã вола, аmе ли w uбогихь 
то да uzимат ст Ãитель половинu, а тавкви да се раzпumають 
u распqстhхь или u сватьвицахь. Еже поzивает се прhд      
ст Ãлне сре порuкu светителhь ~мuт се, то такве рqке и 
пеYати светителїе даuzимаютъ и да се не поzивлh 
"рхиепискuповь Yл Ãъвкь кь кралю беzь кралеве пеYати, нъ ако 
~ комq Yимь даъжань арх Ãсповь Yлъвекъ да се поzива сь 
кралевомь пеYати вь кралеве роте, да ако не поиде по пеYати 
то тuzи да се uписuе пеYать имь да uzимаю архи Ãскuпи себh. 
И все вса сврьшихомъ ти  с Ãпсе мои и прhдахомь божьственеи 
и неиzреYенеи славh црьстви" тво~го, да аmе кто 
прhстuпитъ и иметь тои раzорати нhкто w сего прhданаго 
тебh кто любо бqдеть прhтварае си~ не тькми да е проклеть 
и ориновень божьственомu тhлu и крьви г Ãда б Ãга и сп Ãса 
нашего и Ãса х Ãа и бг Ãuматери родшен и прhсвhтие и 
приснодhвн~ Мари~, нь и анатhма емu бqди и клетва на 
нимь ст Ãыхь небесныхь силь и £wана прhдтеYе крьстител" и 
ст Ãи" црькви х Ãрстови и светаго прьвомqYеника Стефана и 
светаго оца нашего Сави и свихь w Ãць нашихъ  т Ã н Ã ї. иже вь 
никии и мою грhшнhмь да е zавеzань вь си вhкь и вь 
бqдumи и наслhдникь да бqдеть прhдателю июдh и 
приYестьникь рекшимь, вьzми раzьини его, крьвь его на нась и 
на Yедhхь нашихь да приYьть се и тhмь.’’ 
 

У колико се наш снимак разликује од осталих, пазливи читалац лако ће видети, а у старинама 
једна једита речица, једно једито писмо, другчије схваћено и опажено, млого и млого чини. 
Свакојако није сувишно да и овај натпис уђе у наш сборник. 

Студеница. Ко је читао г. Каница ''Византиски споменици по Србији'' ваљало би му признати: 
да се више ништа нема и неможе рећи о нашим старинама, до оно што је он казао. По њиме се повео  
и наш вредни и млади лекар г. Владан Ђорђевић у своим ''Путничким цртама'' те је и он потврдио све 
оно, што је г. Каниц, навео, додавајући само још нешто више: да су неке слике на камену узете још 
из римског доба; да су римске, па ту самопрешивене, налепљене и додане.*)  
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*) Види њег. Пут: пр.стр.45. ''А у пољу на камену изрезан је испупчено Христос на престолу с два 
анђела како се моле. Коло им је око главе са акантус лишћем у округ попуњено. Ова испупчина слика 
— рељеф— једна је једина у Србији на којој су и прилике — фигуре — и види се да је она са које 
старије грађевине.* 

 
Све што је на свима нашим, а незнамо по г. Каницу зашто ''византиским — као и по чему је 

''Ариље најстарије,'' — споменицима''; по истоме је: или византиско, или романско, или арапско, а 
час чак и персиско и т.д.? Главна је ствар да нигде и ничега српског нема. Сваки изрезан листић, 
свака шара, сваки украс, свака слика, свака резотина, удубљотина, изпученост, угнутост и т.д.; све је 
то свију и свакога народа, само не Срба и српско; па не и славенско, у смислу данашњих славенских, 
а некада српских племена и народа. Народи ови од своих 100. милиуна душа, старином први и 
најстарији у Европи, нису ништа своје ни имали нити имају, ни могу имати, и све што је некада 
њихово било и звало се; све је то, по поменутом г. Каницу, туђе, украдено, усвојено, примљено, 
превучено и т.д.  

Неслажемо се, као у свему са г. Каницом и његовим присталицама, тако ни о садањем крову 
студеничком од ћерамиде, као тобож да је такав од искони био, а тако исто ни да никада других на 
нашим старим храмовима није нибило, до оловних и т.д. Ех како се заборавља: 

 
''Ударићу темељ од олова,     Покри ћу је жеженијем златом,  
Па ћу цркви саградити платна,  Поднизати дробнијем бисером,  
Сагради ћу од сребра бијела,   Попунити драгијем каменом''. 

 
и то у доба пада и пропасти српске, кад и са престолницама нисмо обезбеђени; него се сељакамо, 
бегамо и узмичемо чак из Призрена у Крушевац и из овог даље и т.д. А са шта се таки кров по песми 
у то доба ненаправи, каже: нам иста песма 
 

''Вала кнеже на бесједи твојој! Обори ћу цркву Раваницу, 
Што ти хоћеш задужбину  Ископа ће темељ од олова, 
градит,    Слијева ће у топе ђулове, 
Време није, нити може бити; Те ће наше разбијат' градове, 
Узми, кнеже, књиге старо-  И цркви ће разтурити платна, 
славне,    Слијева ће на ате рахтове; 
Те ти гледај, што нам књиге Хоће цркви покров разтурити, 
кажу:     Кадунама ковати ђердане; 
Настало је пошљедне вријеме, Са цркве ће бисер разнизати, 
Хоће Турци царство преузети, Кадунама поднизат' ђердане; 
Хоће Турци брзо царовати,     Повади ће то драго камење,  
Обори ће наше задужбине,      Удара т' га сабљам у балчаке,  
Обори ће наше монастире,      И кадама у златно прстење.'' **) 

 
**) Види нар. пес. В. Кар. стр. 200 и 201. 

 
Ми смо још једном рекли: да се у старинама нашим у кнежевини не ћемо упуштати у 

подробне описе, остављајући то старинама у правој, или краљевској и царској Србији. Тако исто не 
ћемо се бавити ни о нашем путу од Барановца до Студенице, ни о његовим, по г. Владану, нечувении 
тегобама, и ако, по највећем пљуску и ноћи, залутавши мал се не скрхасмо са нашим другом Л. А: и 
пандуром, у једну ужасну и дубоку провалију. Била је већ превалила поноћ кад смо стигли у 
Студеницу, сабор беше и да се недеси г. капетан са Рашке; ми, окисли, озебли и уморни, пропадосмо 
без преноћишта. На путу мал не сломисмо врат, а у монастиру задуж. наших краљева и царева, мал 
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не погибосмо од зиме, без преноћишта. Добро рече г. А: ''Ви прођосте Турску па не погибосте, а у 
Србији мал не сломисте врат, са мном и оним човеком''  

Ђаково планина није тако страшна, као што се описује, а и пут је спрам оних у бив: царевини 
и краљевини Србији, а садањој османској империји, предобар и што но се каже: раван као длан. Тако 
исто није нам од потребе напомињати прекрасан положај од Карановца па до Студенице, а као 
мимогред рећи ћемо, што смо и више напоменули: да смо у механџије, код трагова од развалина бив: 
веле, паланке Јанока, видели српску пару цара Стефана. Она је од изкопаних оних 5 прегршти, све 
самих оваквих парица. Међу овима је нађен и велики сребрн прстен, са надписом около, кои је и 
данас у неког Стевана Радовановића у Чибутковици селу близу Карановца. Ово само с тога 
напомињемо, да би друшство, преко власти, добавило тај прстеп и колико је могуће од тих старих 
новаца. Поменути је механџија причао све то г. капетану рашком пред нама.  

- Тек сутра дан, кад смо се подигли, видели смо и прекрасну околину дивне Студенице и њу 
саму. Сва околина састои се из дивних и прекрасних, доста шиљатих и оштрих, планиница, на коима 
стоје мале и сиромашне кућице села: Студенице, Засада, Боровца и т.д. Више њих, по врховима, као 
катарке на лађама, стоје сухи прастари борови, до коих се гурају млади и зелени, ама крџави и 
слабачки. Стари дижу се у небо своим висинама и огромноћама, престављајући ваљда и доба наших 
дивних и непостижних предака, а мали, истина зелени и још растући и живећи, чепају се испод њих, 
немогавши им се ни издалека сравнити и упоредити. Густина, слабост, несложност, завист, 
себичност, изтуривањем и суљањем свију, да су први, чине их још незнатнијим и слабијим спрам 
дивне и величанствене огромноће предака њихових, кои и, као мртви, одржаше се у свој својој 
висини и слави, на врху величија и величанства, и то сви скупа, не сметајући један другоме и 
неунижавајући један другога.  

Само је омладина, на сјеверно-источној страни, и подмладак ове старине, у неколико успела, 
да се примиче своим праочевима, дјејствујући и радећи скупа и уједно; ама узалуд је све, крџава и 
тужна јужна, источна и западна страна, стење под тешким Притиском своје зависти, глупости, 
слабости и нејачи. С тога се, са сваким минутом, остатци њени, са голик стена, у крвавим сузама, 
руше, и строваљују у лађану и вечно шумећу Студеницу, која им сузе носи од извора свога, близу 
плота, па све до утока у Баранску реку или Ибар, а овај у Црну, или српску Мораву, из које се састају 
са сузама браће своје донетим Бинчом, или правом српском, Моравом. Из ове иду даље тихим 
Дунавом до Црног, Азовског и Белог Мора у коима, састављајући се са сузама остале браће из 
других крајева српских, састављају општи вапај и пакао и чекају страшна, а праведна суда, над 
онима, кои их гоне да страдају и пропадају.  

— Дуго смо и дуго обилазили око града т.ј. ограде монастира изнутра и споља, тражећи 
остатк,е старине; ама бадава, све је то утамањено, упропашћено и сатрвено. Често би нас у нашим 
мислима и послу прекидала саборска светина, у којој доста беше онога, што се хвала богу, неналази 
не само у другим, него ни у једним крајевима српским. Неколико екземплара, без носа и у ранама од 
сифилиса, обојег пола, чине одвратним и светину и околину, које се све неслаже ни са светином, ни 
са овим дивним и прекрасним народом српским. Туђа поганштина и уљезина у српску светињу н 
народ, вапају и позивају и владу и све патриоте наше, а нарочито лекаре: да што скорије притеку у 
помоћ овоме јадном и добром народу, кои страда не са себе и сиротиње, по извештају неке г. 
доктора; но са туђинске погане уљезштине, која га још од доба пропасти патриаршије српске гони и 
мучи. Кад се свуда и по свима крајевима чини све и сва, онда пренебрећа овај крај, кои и млого даје, 
и најмање узима —јер има само 2. школе — од бога је грехота, а од људи зазор и срамота. Обазримо 
се једном и на бога и душу; те помозимо овима, да се опросте туђе хрђе, а онима у ужичком и 
подринском окр. своје падајуће болести, која је толико успела: да се налазе седа од неколико стотине 
душа у коима већина има ту болест. Ово је само сљедство наше изнемоглости, старости и слабости, 
од силног и огромног рада и тековине за друге, наше варварске бив. господаре азиате. 

 — Негледајући на саборско весеље, парничише се непрестано, а нарочито око 
препрошавања. Mеђу осталима нека баба Недеља подигла беше две парнице, противу две девојке и 
два момка. Парница јој је сва у томе: што јој је син просио девојке, изпросио, оне се препросиле — 
обичан обичај овде — за друге, а њега остављају. Баба Недеља стављала им је рачуне ужасне, те тако 
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иде вечна распра још и по удаи и венчању. За добре и поштене девојке, таква је јагма: да је заиста ни 
у једном крају српском нема, што показује карактер српског народа. Света је било одвећ мало, па и 
оно што је дошло из краљевске и царске Србије, ново-пазарске, пећске и вучитрнске нахије, да се 
поклони и помоли своме краљу, због примања хрђавог, или боље гоњења; не ће више никад доћи. 
Лепо један рече: ''Оче! Св. краљу моме доћи ћу и поклонићу се, а да ми бог да, да те више невидим 
никада.'' Можемо поуздано рећи: да ће  наша Студеница са св. краљем, скоро, ако јој се не притече у 
помоћ, ако не пропасти, а оно опустети и светина ће доћи само те се поклонити своме св. краљу, 
бегајући од задужбине његовог светог оца.  

На. западној страни, више добрих и богатих ћелија, подижу се остатци од бивше прастаре 
куле, која се над кровом ћелисккм узвишава. Сада она служи за звонару, а да ли је и у стајрини то 
била незнамо. До места, са кога се звони, ваља прећи преко 61. дрвеног степена. Звона су све саме 
задужбине и од тих је једно приложио прота београдски 1833. год: пок. Милосав Михајловић, а два 
друга исте год. парохиани овог монастира. Од оне куле, веле, да је више од половине срушено, и у 
старини, по њој су биле све саме цркве, што се још и данас познаје, по остатцима просхомидија, 
часних трпеза, живописа светаца и т.д. Нама се чини, како није било из ње никуда изласка, до у 
простаре ћелије, и то чак у најдољне, да је, кула ова, служила за прошетњу и молитву заточеницима, 
а не звонару, као што држи г. Каниц.  

Међу помеnутим је црква св. Аранђела Михаила, до које се долази прешав преко 51. степена, 
а она је сва у своду. Тек више ње, још преко 10. степена, долази се до звона, која су због разорене 
куле даском покривена, Пошто је кров дрвен и нешто узвишенији од зидина кулиних, између њега и 
зидова стои повисок отворен простор, са ког се види дивна и прекрасна околина студеничка. Одма 
на сјеверу подиже се прекрасно узвишено округло, а доста шиљато, тако звапо Крштено брдо, на 
коме је и данас дрвен крст, и развалине цркве св. Ђурђа; даље се по околним бреговима, виде 
трагови још од разорених 9 цркви, које су биле посјећене разним свецима. А то све сведочи: да је око 
Студенице било млого и млого цркви, а нарочито испосница. Оваквим је развалинама, причаху нам, 
напуњена свака планина и брдо, окружавајућа Студеницу, као окрајци више села: Понара, Чемерне, 
окрајци Ђакова, Шанца, Делова, Раковачс, Гологбрда, Криља, Косјерића, Криваче и осталих.  

У самој огради студеничкој стои још, сада на велику нашу жалост, немарност и несрећу, 
пуста црква св. Николе, за коју кажу: да је пре Студенице зидана. Она је просто дуго, лађасто, са 
српским узвишеностима на крову, здање из прастаре архитектуре српске, смешане са оном 
усвојеном у неколико из доба у ком смо подпадајући под илириску или српску екзархију, зависили 
од Папа. Она је у правом смислу пуста, забајаћена и као да није црква и у српским рукама; него као 
да је, боже ме опрости, саставни део турскога хана.  

Тешко, и чермерно нама, кад наши св. оци дођоше до тога: да овако гледају и надгледају оно, 
што их спасе, што одржа живот, народност и остало, а што им је као најдражији и најсветији аманет 
остао од вајкадашњих времена. Овакву и из овог доба старине, други би у злато окивали, а не овако 
напуштали. Но шта ће се даље, кад и по дворишту наше прве и највеће светиње у кнежевини, 
несматрајући на прастару ограду, као град, зидину, коју народ градом и зове, хода слободно и по 
својој вољи стока, лежи и ноћива. Свети оци жале се на школу и пошту ту намештену, којој 
последњој одисти и није место да ту стои; но ван ограде манастирске. Неко је био тако паметан и 
великодушан, да је умазао и закречио сву ову прекрасну црквицу.  

Даље мало стои мања, но виша и лепша, црква св. Јоакима и Јање, задужбина Стефана Уроша 
Милутина. Црква је одвећ висока крстоизгледна, са високим 8 угодним, са 8 дугих, а узких прозора, 
кубетом на пречагама крста. Међу крацима ових иду изидотине, као ждраке од крста, а над западном 
страном подигнута је крстоизгледна четвороугласта, као кућица узвишеност. Зданије је ово, лако 
отворено, светло, блистајући се и весело; ама је споља сво замазано и окречено, по глупости и 
дивљашству нашем. Изнутра је скоро сав живопис утамањен и упропашћен; јер је и ова светиња и 
задужбина, као да је у турским, а не српским, па још калуђерским и свештеничким рукама, — пуста, 
и тек по кад кад пречесте по кога и по које дете крсте, не могући тражити кључа од велике цркве.  

Св. наш краљ Милутин софијски, да је знао, да ће му прапотомци овакви бити и његову 
задужбину, а своју светињу, овако пазити и надгледати, одиста неби је ни подигао, но би свој драги 
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новац на шта друго употребио. Од старог живописа, у округлини олтарној, а у самом своду овога, 
познају се трагови од св. Богородице, оберучке благосиљајуће; на грудима јој је мали Господ Исус 
Хр. такође са своим малим ручицама благосиљајући. Са страна су им по један анђео у црвено-рујном 
љубичастом оделу, од коих један држи у рукама сунце, а други у сјеницн украшене разне кругове. 
Даље је, под огромним, украшеним украсима, од основног цртежа крста и огнила српских, Исус 
Христос, са по 6. апостола са страна, или тајном вечером, а испод ових иду у одеждама срп. т.ј. 
белим и са плавим крстовима, црвеним са белим крстовима, плавим са црвеним крстовима и т.д. св. 
Никола, св. Атанасије, Василије, Јован Златоуст, Григорије, св. Кирил и т.д. А у удубљеностима под 
прозорним, у изглединама стои лађица, мали Ис. Хр. покрај, и над њим стоје у белом оделу крилати 
анђели, са округлим шестокрилим рипидама. На њиховим прекораменим ременима стоје натпис: 

 

* II † стыо † II 
 
Под лађастом чашом, са стопалом, над којом је Ис. Хр, — стоје жућкасти крстови са 

беличарастим окрајцима, плавкасто црвеникастим точковима у црвено-рујном пољу, а над Хр. пише 
белим, у зеленикасто-плавкастом пољу, писменима:  
 

жретсе и zаклаетсе агиць б ”жи zа  животь сего мира 
 

Покрај главнога олтара стоје још две мале округлине са остатцима разних светаца, као и у 
целој цркви, која нема више, од живостаса па до западних врата, од ]. (неодштампано) дуж: а 7 хв. 
ширине. У њој су, као и у кубету, које од нечувања и непажње, а које од испуцаности зидова, сви 
живописи са надписима пропали; те им се само трагови познају. Само стои живопис у дољном или 
приземном боју и то из турског доба. Тако на сјеверном дувару, идући од истока западу; стои мати 
божија са малим риђим Ис: Хрис: даље остатци од надписа и слике ''светыи симеwнь'', а друге 
стране такође ове слике опет у 3. редића ''неманиа'' Он је старац са дугом белом, густом и 
шиљатом брадом, брковима и косом. Лице му је дугачко, оштро, са дугачким носом. Он је у оделу 
калуђерском, као и сви српски светци, кои су овде. До њега је св. Сава, у одежди српској, белој са 
загасито-плавим крстовима. Он је само сед. Даље у грчком војеном оделу са коврђастом плавом 
косом, св. Ђурђе, св. Димитрије; даље Исус Хр. благосиљајући отворену књигу са натписом и до 
њега стојећег св. Јоакима и Јању, кои држе малу св. Богородицу на рукама љубећи је. До св. Апе је 
краљ Милутин подносећи јој план ове цркве, а она је окренута лицем од њега. Он је већ просед са 
круном ниском, црвено-рујном са наушњацима у три реда падајући му више ушију на рамена. До 
њега је, у високој круни, Симонида млада, са минђушима, као и свуда огромним. У Милутина, је 
дреја загасито црвено-рујна, а у ње нешто отворенија. Царски појасеви пресамићени су им преко 
левих руку. Покрај крунисане Милутинове главе стои овај натпис, колико се познаје:  
 

 † Стефань Милuтинь Оурошъ в ”. по милости  
Бож ”иои краль и самодрьжьць Всhхь срьбскихь 
подuнавских и поморских земли 

 
Око главе краљичине: 
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† Симонида по милости Бож ”иои кральица  
даље избрисано па  импер. изб. Палеогина 

 
Под стрехом олтара, како се овај састои из пет углова, стои у камену урезан, па обојидисан 

црвеникасто, изузевши истог дела, у два реда натпис, кои се чита и то кад се прва врстица одозго 
прочита, онда се на истом камену и плочи чита она испод ње; па на другој угластој плочи опет прва, 
па друга и т.д. до краја. Ово је овако у пет делова, што је тако округлина олтара састављена од пет 
угластих зидова. Овај је натпис прочитао и напечатао г. Владан; но како се наш снимак разликује од 
његовог, стављамо га овде: 

 
вь ыме оца и сина и ст Ãаго д Ãха аzь рабь бж Ãи  
Стефань Оурошъ правнuкь ст Ãаго г Ãна Сїмеwна  
и uнuкь прьвовhньYанаго крал" Стефана с Ãна  
великаго кр Ãл" uроша и краль васкhхь србскыхь  
zемль и поморскыхь, съzда храмь вь име ст Ãью 
праведникu и прародителю Хр Ãвu нwкима и ани  
вь лhто z. w Ñ. кÑ. вÑ. индuкат кÑ. вÑ. и ва памет же  
приложих семu ст Ãомu храмu и uкраси во лuпсихь 
–место лепших – wкрuти – иuкрать – кто ли се  
прhтвори ¦ дане проклеть w  б Ãга и w мене  
грhшнаго аминь,  

 
На истој страни, не само да нису писмена обојадисана, него су сасвим другом руком резана, а 

и основног карактера другог су:  
 

† сьzдажсе сиї храмь сь потрuжени  
архимандрита протосынгелu игuмена иwна 

 
Главна је разлика, осим остале, што је овде назван св. Симон правовенчани, као још на 6. 

места. Негледајући на законске забране да се око цркви и у оградама ових несахрањују мртваци, овде 
се то за добар новац, чини нам се, још и данас, чини. Ми видесмо млоге нове гробове, или боље на 
овима скорашње надписе. Остављајући ово настрану, као предмету неприпадајуће, за сада 
навешћемо само ова два старија надгробна споменика, кои се још сачуваше. Од старијих и старих до 
турског времена, и ако их је тисућама било, ненађосмо баш ни једнога. Ево првога:  
 

Zде поуиваеть рабъ бж ”и кнеzь Тома Еленкови}ъ  

преставс"  въ манастире се † аÑ. ëÑ. з Ñ. аÑ. 
 

Други по изгдеду свега укупног старији.  
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месеца юлїа .... дьиь прhстави се рабь бж ”и їоань а  
zwкоы Милошь Yелникъ М.... сего.... веYна.... паметь 

 
Ево нас једном и пред самом главном црквом студеничком. Загледајући и завирујући у њене 

красне и дивне дуваре од тесаног, жућкастог од времена, а некада белог и тврдог мрамора, и у 
надгробне оборене око ње споменике, као и надтемељаче; баш са јужне стране главне цркве у две 
мраморне плоче у дувару стои ово урезано и уписано доста лепо:  
 

игuмень Сїмеwн прhстави се вь лhть Z.  
и о ”ƒ  м ”ца wкт¦ б ”д ”нь q Стuденици 

 
што ће рећи: ''игуман Симеон преставио се год. 7089 — 1571. — месеца Октомбра 20. у Студеници''. 
Даље иде дебљи урез овога натписа: 
 
 

Игнатие прьвы игuмень u ст ”ы б ”це  
прhстави се да помhнете братие  

 
даље на једној плочи само ово:  
 

† помени г ”ди раба своего дионисиh бывшаго  
прьваго игuмена ст ”го мhста сего м ”ца июна  
поYивь а ” д ”нь  

 
Основ је Студенице двогуби, или српски, крст са две пречаге, и то горњи, или у праве цркве, 

угласт, а дољни, или у женске, цркве и препрате са пречагама округлим. На пречагама крста, више 
олтара, било је негда прекрасно прастаро 8 уголно, са 8 дугих и уских прозора, кубе, а сада нека 
грдосија, као и у Жиче, трбушаста, здепана, неотесана и у свему и свачему неодговарајућа овом 
дивном и прекрасном споменику наше славе и силе. Испод његова крова пише: како је овај — храм 
т.ј. кубе — 1837 год. обновљен у време владе благочестивог кнеза Милоша и т.д.  

Црква је сва украшена разним украсима и шарама, а крај врата, уводећих у припрату црквену, 
стои у помосту отесана плочица мало издигнута а у зиду, као престолчић, од камена тесаног, у ком је 
веле Немања седио и одмарао се, а на поменутој плочици ноге држао. Више овог престолчића 
узидана је мала плочица новијег доба са натписом такође новим па још и цифрама година:  
 

ко им" прес ”тьиа вц ”ы соzдас"  
Ми ≤тыръ стuденица ко 1172. год. 

 
Олтар је, као и у свима нашим прастарим црквама, тројан округао. Прича се, да је јужна 

пречага крста била још за 1/2 хват дужа од данашње и да је цео тај простор начичкан био разним 
украсима од камена и у камену; па су те олупине, по налогу веле г. владике макнули одатле. 
Десивши се ту учитељ из Ерцеговине причаше: да су на развалинама монастира Милешеве — 
гробнице св. Саве, — овакве исте украсе нашли; па су их, по налогу Прокопиј, Бугарина а владике 
грчког у Мостару, све излупали и утаманили, јер је тај Прокопије говорио; да су еритичке. Калуђер 



 58

један студенички, а из Босне родом непрестано доказиваше: да то и овде треба учинити; јер се по 
православној, његовој, вери забрањују, каже, кипови и идоли и т.д. Нек небуде заборављено: да овај 
незна ни читати како ваља, као скоро и сва братија. Над западним вратима препрате стои замазан и 
излупан овај одломак од надписа  иzволениемь  с  ваљда обична изрека, оца поспјешенијем 
сина и савршенијем светаго духа и т.д. ама је све замазано и утамањено до —  
 

бь лh Ãт S Ãр Ãм поменит братїе 
 
Ако би се овај натпис могао однети времену, кад је чесма направљена, која сад онако стои без 

воде, онда би то било доба овог натписа.  
 

†во врем" wбновленїа сеи ст ”ї" wбители и сеи келїи  
хтиторь быша христu рабы Господаръ хаØи Нwво  
Вuкови}ъ w Сарасва и семu истоYникu госпожа  

Сока сuпрuга сто вь лhта господнh †а. j. ц. f. м ”ца  
Октомвра и ” дне. 

 
Но ово не може бити, узев у обзир и изгледину речи и писмена и године назначене и т.д. а 

тако исто и израду камена. Питање је: да ли су ови одломци на камену више ових прага овде и пре 
били, или су их доцније при скорој поправци, уметнули, да попуне надвратну празнину? О овоме, 
као и о свему, нико нам ни речице неумеде казати и ако је та мазотина била пред очима дан: њених 
становника св. отаца. Ми се не ћемо упуштати у даља описивања ове дивне и прекрасне задужбине 
српске, једно што нам није за сада позив упуштати се у најмање ситнице и подробности; друго што 
би свакој изгледини, свакој прилици, украсу и обичају у исто време ваљало ставити тумачење, које 
се односи временима из нашег идолопоклонства из христијанства и старозаветне вере. Само ово 
напомињемо, да на 54 висећа полустуба, при дну и врху стоје разне животиње, главе од ових, утве и 
т.д. значе млого више од казаног у ''Византиским споменицима у Србији,'' па управо и незначе оно 
што се тамо напомиње, но сасвим нешто друго, као и сви остали украси, шаре, по ''Спом:'' арабске, 
персиске, грчке, романске и т.д.  

А у исто време и г. Владану наводимо: да није само једна једита слика у Србији Ис. Хр. онако 
рејљефно израђена у камену; но их има: у Милешеву, Дечанима, св. Аранђелу, у пустопољском 
манас. гиланске нахије, у елбасанском св. Владимиру, орлатском, боринском бившем монастиру и 
т.д. Шта више налази се и на старом гробљу српском, по нашем мишљењу из 9 и 10 века у 
подринском округу. Овакав надгробни споменик, на ком је прекрасно израђена св. Богородица 
држећи на левој руци Ис. Хр. а десном благосиљајући, — хтео је један трговац из Шапца да вуче 
својој кући, да метне исти у собу и да се на њему матери божијој и спасу моли богу; али га због 
непута и огромноће не може одвући. Казати што овоме и говорити: да се превуче и смести у наш 
музеум, значи безпосличити, а то се види на већ довученим, о туђем трошку, зноју и муци. Ови и 
данас и после решења, стоје напољу где их време бије. Оно им неби још за неколико стотина година 
нашкодило, да нису с места кретати; да нису тесани, сечени и т.д. Овим су само потрешени, 
пукотине им јаче пукле, у нову дељотину и тесотину улази већа влага и време, па ће се пре распасти 
и утаманити. 

Ево нас већ улазимо у препрату црквену, која је огромна и велика. При западном дувару стои 
осмоуголно коло, у овоме 8. четвороуголних плоча, а у среди девета највећа и понајшира. У њима се 
познају остатци гвоздених шипова, као и у свима привратним и осталим стубовима. Овде је стајала 
некада огромна прекрасно изрезана и украшена, од мрамора, крстилница, или како је зову купјел. За 
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ову препрату сви кажу да је тобож доцније приграђена главној цркви. Ово нарочито изводе одтуда; 
што је зидана и замазана; што нема украса и т.д., а све то нарочито тврде што су овде прекрасно 
урађена врата која воде из ње у женску цркву. Али се сва та господа заборављају — нису никад ни 
знала — да су препрате увек грађене у прастарим црквама прво за оглашене, а некрштене, а друго за 
оне које је црква, зашто одлучила, и изтерала, из средине правих њених синова.  

Оваквим казнећим се покајницима, допуштало је се иза жена, женске цркве, а у препрати да 
слушају слово божије. С тога су нарочито пропрате уза сваку нову цркву, кад и ова, грађене; али 
млого лошије и хрђавије. Шта више, често су оне биле и отворене и као тремови неки н. п. кров је 
био на стубовима као и сва црква, а дувари од пола боја човечијег па навише били су сасвим 
отворени: да се кајући се грешници могу видети заузор осталом православном народу, са свију 
крајева света. Да неби и женскиње, као и остали правоверни, кроз њих пролазило — јер је морало 
дуже у цркви остајати — и у женским и мушким црквама правили су побочна врата, кроз која су 
пролазили, а не кроз препрате.  

Тек кад Турци завладаше нашим земљама; кад ослабише секте и јереси; кад све поста роб и 
раја; кад се скоро сви великодостојници и први људи свију секта, које изселише, а нарочито скоро 
сви изтурчише, тада тек видимо: да патриарси наши спајају и препрате са главним црквама, као и 
остали људи, једно немајући у њима потреба, а друго незнајући им можда и правог значаја. У 
споменику св. краља видимо препрату још тада са црквом подједнако озидану, а то је зато: што је у 
срцу православља направљена; што није била опште светска, но сопствена његова, и што већ није 
било толико јереси и разних секта, колико у време оно, кад се још и сам осниваоц ове задужбине, 
тако рећи, није сасвим био очистио, од јереси западне. Да ова препрата, није доцније, дозидана, но да 
је од постанка свога неодвојни део првобитне цркве, нема никаква говора и сумње. А да је била као 
трем, такође нема никакве сумње. Нарочито се ово види на дувару западном; на ком се и данас 
познаје доцнији наставак новог зида, али још у време наших владаоца, направљеног.  

Са једне и друге стране препрате, а у округлим пречагама крста, стоје хранилнице и ризнице. 
На млогу и силну молбу једва после два дана, изнашаху нам само из леве старине неке старе ствари, 
а десну и неотвараху никако; те тако и незнам: да ли и тамо има што, или нема? Ако је сачувано оно 
што је показивано пок: Вуићу, а и њему није све показано заиста, онда можемо рећи: да нама није ни 
то показано, негледајући на наша препоручителна писма, која овде без препорука и настајавања г. 
Капетана, невреде баш ни две паре.  

Колико се чувају оне ствари може се слободно оценити, по надгледању и чувању светиња. 
Тако у сјеворном дувару, стојала је огромна велика гробница од камена до 4 1/2 стопе висока, а у 
пола узидана у дувар. Она је сада не само сва омалтерисана и окречена; него штавише још и једном 
простом плочом, унешеном са гробља, покривена. Прича се и памти се: да је овде био светац српски 
од прастарог доба, кад је овај монастир сазидан. А ово још и тврди истиниту, и тврђења нетребајућу, 
ствар, коју смо казали за све препрате у опште прастарих цркви, па и за ову почесно. На тој плочи 
стои овај надпис:  
 

zдh поvиваетъ рабъ божїи Сима синь Новице  
Попови}а w село Себимиль преставис" месеца  
11. юни" лhто 1827. Елисавета мати его 

 
У самом помосту стоје млоге надгробне поклопнице, новије и старије, целе и излупане, и 

зачудо нам је како и за њих г. Каниц нерече ништа. Тако исто и млога господа причају о мраморном 
помосту студеничком, а о овом и оваквом баш ни речи, као да га и нема, и као да то није велики знак 
наше огромне глупости. Ово нетреба тражити, па немоћи наћи, као ми натпис пок: вожда српског 
Карађорђа, напечатан у Венцу награде за 1860 год.; јер оно само ту стоји и боде очи сваком 
дошавшем. Како му драго, било да има што у тој другој скривници, или нема; било да је, или не, 
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сачувано све оно о чему говори пок, Вујић? ми смо и на показаном благодарни, а стога га баш 
невостављамо, обзирући се на вредност и старину његову.  
 
1. Петрахиљ, св. Саве, кои је носио, веле, на врату од црвено-рујне свиле, сав извежен. Он је одвојен 
управо у два краја. Под грлом ова два краја.- као појас обичан - мало су урезани и пздубљени, око 
врата, и њих је скопчавало једно дугме, доле ниже опет још два, која су сада сребрна обичне наше 
златарске-кујунџиске — радње. Она су, на сваки начин, заменила стара скупоцена дугмета и ковче, 
које су биле у време св. Саве. На самом врху Петрахила, или на врату, извежен је златом, као и сви 
остали свеци, Исус Христа благосиљајући оберучке апостоле, кои по 6. иду низ сваку полу. На дну 
апостола с леве стране стои ст Ãы сава,  а на десној: ст Ãы сYмеwнь, што и показује: даје овај 
петрахил после посвећења моштију св. Саве и оца му Симеона. Ова двоица, и сједне и с друге стране 
ниже Исуса Христа извезени су са подигнутим главама Исусу Христу, а остали стоје право. Од ових 
слика с леве је стране ст Ãы  їwн пр. а с десне мр Ãи  ма ÃтY т.ј. св. Богородица. Апостоли иду и 
то на, левој страни спрам главе првог стои:  
  

1. ст Ãы  пав 

2. ст Ãы  м Ãf   

3. ст Ãы  л Ãс   

4. ст Ãы  а Ãр   

5. ст Ãы  ва Ãс   

6. ст Ãы  f Ãм.  
 

С десне стране: 
 

1. ст Ãы  петр   

2. ст Ãи  и їw 

3. ст Ãы  мр   

4. ст Ãы  с Ãї 
5. ст Ãы  їа Ãк   

6.  ст Ãh  ф Ã .  
 
2. Орар, такође од црвено-рујне кадифе. На врху му је сребрн па позлаћен крст; даље са стране по 7. 
точкова са разним светитељима од сребра па позлаћеним и по 4. огнила такође од сребра па 
позлаћена и са по 14. рала-пари-јајастих кружића сребрних, па позлаћени и као крстови са тачкама 
на крајевима. Крстови сви имају по 5. каменова и то, на среди пречага крстова зелени, а на крајевима 
црвени. На крајевима орара висе кићанке свилене, од тробоје српске; ама је бела, од старине 
пожутела. При дну је на левој и десној страни, сребна, па позлаћена, плочица са разним свецима, а на 
овај је около грубо урезан надпис овај: 
 

† Аникие, иwсифъ, Мелентие, леwнтие, новu,  
мисаило, глигорие, никодимъ, герасимь, аkентие, 
василї,  

а па десној: 
сїи wраръ ст Ãн" стuденици ктитори архимандрить  
данильъ съ братиwмъ дuховнu, данилъ, їоанъ  

 
О кадифи, кићанчицима и т.д. нема спора да није старина; али овај натпис и украс није ништа 

друго: до замењенотина оваквог истог старог украса само лепше израђеног и скупоценијег. Зашто се 
баш ова лица спомињу незнамо ван, ако неби претпоставили: да је у њихно доба нестало старе 
драгоцености, која је овом новом сиротињом замењена?  
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3. Старе рипиде, опет веле св. Саве, а тешки су да их прочитају. На првој уокруг пише:  
 

сїе рипиде монастира стqденице србскїе  
лаври ст Ãго Симеwна миротоvца 

  
на једној, а на другој  

 
новаго – и qправише се при игqменоу киръ  
иоаникию, троудомъ проигqмена киръ иоаникиа  
в лhт † z. Ã р. Ã м Ã. е Ã.   

 
Са друге стране 3. пута:  

 
ст Ãь и  г Ã дь  съкаwт исильи небо и zемл" слави  
его w сана иже вь вишнихь благословенъ греди  
вь име г Ãдне, w сана иже вь вишнихь 

 
4. Две чаше сребне па позлаћене за које држу, да су опет св. Саве. На једној међу осталом шаром 
најбоље се види грб Срема: јелен, бор, или јаблан и кер кои гони јелена. Међу разним колутовима и 
изпупченим прекрасно израђеним украсима, стои разно старо-српско оружије до барута бивше. 
Више грбног поља, или срца, стои круна, у коју је убоден један мач право, а два са стране и овај 
уписани грубо, и млого доцније, надпис ''1602''. На другој су два грба Срема и Славоније, а над 
овима је круна Руменлије са овим надписом: ''1620'''. Овде се виде и стари орлови српски, са 
огнилама и осталим украсима и грбовима. 
 
5. Кадионица стара, велика за 1 1/2, педао, прекрасно изређена и украшена разним украсима 
изрезаним — рељејфним — и изпупченим, позлаћена, а од сребра је. За њу такође држе, да је св. 
Саве. При дну изрезаним словима у б врстица на шест троугла пише ово: 
 

† сїн былhгъ съzда се въ лhт †  z Ã. с ‹ . и ‹. f .  
и аmе кто wнимит да мu нhст благослркено  
(последња реч је баш тако у књизи) 

 
Капак кадионице дели се на 4 троугла и на њима пише ово:  

 

† сїа кадилница монастыра стqденице домu прhсветые  
б Ãце лаври светаго Сїмеwна новога мvротоYца скова  
при игuманu Сави и еромонахоу 
 
На мањем капку такође у четири троугла пише ово:  
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† w  uмрьше бр. — сад је сломијено — ат избр.  

ни 3. сложи и вhYна имь паметь 
 
6. За овим изнеше нам повелики путир, сребрн, позлаћен и украшен разним украсима и шарама. 
Одоздо, на стопаду његовом стои овај урезан надпис:  
 

† се потиръ м Ãрu Студеницкомu храмu uспени" 
пресв"ты" б Ãце Лаври сербсїе на дар его царскаго 
пресвhтлаго велиYества конска zапорожскаго  
полковникь Миргородскїи Данилъ Апостоловъ и z 
сuпрqгою Юли"ною и Yады своими въ вhYное 

пон"нованїе рож¦ бг Ãu же хр Ã¦  † а Ã. ј‹ . г ‹. 
 
7. Печат св. Симона сина Немањиног правовенчанога, повелики је као новац од 3. цванцика. сав 
сребрн, а унутра дрвен. На једној је страни прилично израђен крунисан краљ правовенчани и 
првовенчани, са круном ниском округластом са наушњацима; у руци му је скиптар и са десне стране 
пише изпупченим писменима овако: с т е ф а нь   к ра ль . . .  Одма на истој страни почев 
више главе, али као краљеве, стои ово написано унаоколо такође изпупченим писменима:  
 

† Стефань по милости божиеи краль 
 
С друге стране и с једне и друге стране слике краљева, али као светитеља стои написано, као 

и горе у два реда, ово: стефань  ст Ãы . . .   Почев тако исто од врха слике продужава се такође 
унаоколо горе започети натпис:  
 

всh срьбске zемле и поморьск~ 
 
у овом сребрном печату стоа овакав исти краљев у црвеном воску, са кога је овај и саливен.  
 

8. Нова, а сада већ стара застава, коју је неки Ристо молер поклонио манастиру овом †а w л а. Она 
ће бити старија, а Ристо ју је морао, као живописац, поправљати па поклонити овој задужбини.  
 
9. За.овим нам показаше старо еванђеље писано у XIV веку на хартији, старо-српским језиком, без да 
се именује ко га је и кад писао.  
 
10. За овим изнеше нам, са особитим усхићењем покров султанице Бајазетове Милеве, а ћерке св. 
Лазара. Он је сав у тешкој свили златом изпреткатој и изшараној, а што је најглавније 20 врста 
уткато је турског надписа, кои мора да млого значи. На крајевима су му кићанке од зелене и црвене 
свиле, а постављен је плавом поставом дебелом. Види се да је се млого с њим служило; јер је сав 
скоро упрљан. На питање: зашто га непошљу срп. уч. друштву у Београд да се турски натпис 
прочита? Одговори нам пречасни Архимандрит: да га је он собом носио г. митрополиту, а овај слао, 
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са цедуљнцом.. по момку, г. Пачићу да прочита. Г. Пачић му је, такође — цедуљицом — записчицом 
одговорио: ''Да тај натпис нема никакве важности; да се неможе добро да разуме: јер је писан старо-
турским и арапским језиком''.  

Ово дана Г. Пачић нам рече: да све то није истина, нити је он икада видео тај покров, као ни 
чуо до нашег причања о овој ствари. Ствар ова неможе овако остати и сва је прилика: да је овде врло 
велика историска важност уписана. Представте себи : Бајазета I, кои све наше монастире и 
задужбине које поруши, а које сравни са земљом, допушта својој жени, да прави покров св. краљу и 
да се у овај уткава цео огроман ферман, или берат некакав од своих пуних 20. врста!  

Ми предлажем нашем ученом друшству ово: Да се одма тај покров добави и преда да га г. 
Пачић вештачки прегледи, прочита и најтачније преведе на наш језик. Превод тај са снимљеним 
подлиником — ориђиналом — да се напечата у друшственом органу. Ми држасмо, да је овај покров 
тронуо наше св. оце, као што је нас; али смо се љуто преварили, у рачуну. Они нам подсмешљиво 
показаше курзивом писан надпис на његовој постави, кои је скоро сав које сбрисао се, а које 
побледео и пожутео због времена, хрђавог чувања а хрђавог мастила, коим је писан. Ми смо се дуго 
мучили и напоследку, тако-рећи нагађајући прочитали ово:  
 

†сеи ст Ãти покров м Ãре б Ãца " грhшни Yернориzецъ  
констандинь ~рwмонахъ нарhYени дhлн" ва лhте  

† а Ã. х Ã. и. w сыен wбителии wkhма~ ~. Елисиаръ  
црн~ рhкы потаmанїемъ н иждиксни~мъ сребра, zа  
любовъ и благословенїе св Ãтомu прьвовhнYаном  

кралю Стефанu Сопо Êанскомu въ лhто  † z Ã. с Ã. г.   
м Ãца їюлї" и Ã. (или к Ã.) п Ã. дну. при патриархu  кvрь ха@и 
Калиникu 

 
Кад смо и овако тај натпис, нагађајући прочитали, недржећи да је то најтачније и како треба, 

оци још се више нађоше у чуду наводећи: да, га нико до сада није мого прочитати. Сам он и ако 
небуде баш овакав, као што је прочитан, а тим мање, ако је одиста овакав, нема скоро никакве 
историске важности. Св. оци причаху: да је одиста св. краљ био неко време и у монастиру 
Сопоћанима, а сада урвини и развалини у краљици и царици Србији.  
 
10. За овим нам показаше други стари покров, но новији од милевиног. Он је основе црне свиле, а 
потке сребрне. С једне стране, на целом окрајку њсговом скоро за педао, стои широк од загасите 
зелене кадифе златом извезен у прилици разних шара и украса, перваз, а с друге овакав исти, но у 
место шара са овим тлатним натписом: 
 

† Zлатоткани покров сеи блаженши велики господинъ 
Арсенїи Yетверти православни архїепископ пекски и  
Вас" Илаvрико сербски патрїарх во славu божїю и по 
любавїю uгодникu божїu ст Ãомu Стефанu первовенYаномu 
кралu сербскомu и все" поморски" zемли бившемu, 

mailto:%C3%B5%C3%A0@%C3%A8
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собственимь иждивени~мъ саYини дарствова zа веYити 
спомень светои царскои обители стuденици храма  
uспениа пр Ãсти" б Ãци и деже свети" целокuпни" и 
Yuдотворни" моmи поYивают. Да вь Yесть его ст Ãаго 

велиYества кvвот покриваетс" соYинис" лета † а Ã. j Ã. м Ã. 
z Ã. –1747– во w его саzданои реzиденцїи патрїарши~ 
карловаYкои во сирмїи. Послас" во реYенu обител  

† а Ã. j Ã. д Ã. и Ã. –1754– подписа аz смирени епископ  

j. д. карансе–ебешки–вершаY–ки–грешни їоанъ. † 
 
11. Омофор св. Саве, тако веле, је од прастаре црвено-рујне кадифе сав изкрпљен. Обтока му је била 
за 3. прста свуда унаоколо од чистог злата, извежених грана и украса разних, а сада од ширита. Још 
се познаје златних грана вез шири од једног педља, а што је за нас најзнатније то је: што је на среди 
овог двоглави неманићски, од бисера, бео извежен орао са траговима од кринова.  
 
12. Сакос св. Саве сав изцепан и изкрпљен од црвеникасто-рујне свиле са белим и плавим поткама и 
шарама златним; на коима су плави кругови изшарани белим и црвено-рујним тачкама.  
 
13. Сребрна икона св. Саве двокрила у кутији, од црвене коже, коју је, причају св. Сава увек на 
прсима носио. С тога и има сребрне ланце о коима је, на врату, висила. Како се отвори ова кутија, 
одма пада у очи прекрасно живописана света троица у црвено-рујном и плавом оделу, у отворено-
црвеном пољу, а са белим писменима и надписом око главе јој. Испод св. троице, а на десном 
криоцу, белим писменима на плавом пољу пише, 

безсребреници светы Коzма и светы Дам"нь 
на левој :  

ВраYски светы кир Ãль, ст Ãы ї^ань 
 

Више и ниже ових иду украси од бисера и црног дрвета, а под криоцима, црвеним писменима 
на плавом пољу пише у 4. врстице овај надпис: 
 

 † Стефань божїею мїлостїю первовенYани краль 
сербски прїложи иконоу сїю лаври сербскои стqденици 
храмu uспени" прhсветы" б Ãци лето господнh  

† а Ã. ц Ã. f Ã. го. Паки  поновї се лета господн"  

† а Ã. j Ã. и Ã. прї архїмандрїте Касилїи и всего братства  

въ темишварh прї Митрополїтq Геwргїи ПоповиYу... 
второмъ Титоре. 
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На десном криоцу, кад се отвори, стои озго  
 

св Ãы царь Симhwн у среди св. Никола Мирликискиїи    

па св. св ÃmеномuYеник  Ахила 
 

Сви су ови надписи белим писм: у плавом пољу. Испод њих:  
 

св. М¦ Меркuра светы Стефань нови и св. їаков перси"нин 
   

На левом криоцу озго  
 
свmеномuYеник Харалампи", св. Антина, св. Iован предтеYа 

 
а испод њих:  
 

св. М¦ Прокопа, св. мuY¦ Димитр~ и св. мuY¦ Геwргїе 
 
Ниже подигнутог сребрног украса, стои крст, у ког су на врховима колутови од сребра, као и 

крст, па позлаћени са 10. каменова плавих и у круговима бивши по један дијамантни. Ниже дољних 
пречага крста стои цар Константин с леве, а Јелена десне стране крста. Ниже њих стои успење св. 
Богородице. С десне пак стране крста пише црвеним писменима на загасито-плавом пољу у 14. 
малих врстица ово: 
 

Yлен їwана предтеYи, моmи светаго свmеномuYеника 
Антипе и светаго Харалампи", светаго великомuYеника 
геwргїа светаго Димитр", светаго прокопи", моmи  
ст Ãих враYев кира и їwана 

 
С десне стране у 16. врстица, као и напоменутих 14. пише ово: 
 
Yест Yеснаго древа, мїро светаго Симеwна, моmи светаго 
мuYеника Ахили", мїро светаго Никола", моmи св. мuY¦ 
Меркuри", и светаго Стефана новаго, їакова перси"нина, 
коzми и дамїана 

 
Диван и прекрасан наш прастари живопис, овде се још и дан данашњи показује у подпуној и 

јасној својој дивоти и красоти, и негледајући на мајушне слике, ипак би послужио млогом правом 
вештаку за узор и образац. — Ето овако свршисмо са нашом препратом и већ стоимо пред дивним 
вратима, која уводе у главну, и то прво женску, цркву. Западни дувар сав је, као и споља цела црква, 
од тесаног мрамора дивно и прекрасно урађеног. Спрам надвратног огромног и дивно украшеног 
полукруга стоје, са страна, два огромна прозора, веле, а у старини врата, кроз која је се пролазило у 
препрату и из ове у главну цркву. Врата ова, као и у Жиче, означавају улазак наших краљева и 
краљица у цркву; јер су овуда пролазили.  
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Осим овог кроз сву препрату, па и изван ове, ишли су овакви ходници до у палате на место 
коих су данашње ћелије са кулом оном више од пола утамањеном. Сва ова огромна надвратна 
полукружност украшена је прекрасно израђеним разним сликама и приликама на камену, да им се 
човек мора дивити и чудити. При дну, с десне и леве стране, стоје огромне крилате утве обе из 
идолопоклонства српског, са неким као круницама на главама и крајевима крила, а нарочито су 
украшене дубовим листом, без кога се тако рећи у Срба до христианства није могло ни живити ни 
умрети, а и данас још на млогим местима погребати. Више ових са страна иду по четири разне слике 
такође из идолопоклонства нашег, а више њих по две са страна са људима на чудноватој животињи и 
срашћеним са овима. Људи имају доламе српске, шиљате калпаке, неви стрелама неки мачевима и т. 
д. оне по четири утве са страна, бију и гађају, а са леве стране одма до четврте животиње човек спада 
с коња; знак да га је ова надјачала.  

Све ове слике, прилике и утворе држи пас, или лав, у своим устима, јер из ових десно и ливо 
иду гране грмове у које је све то уплетено и умотано. Гране су ове суве, без лишћа, знак смрти и 
пропасти. А што рекосмо пас или лав имамо такође основа; јер је наш народ од искони, незнајући за 
правог лава, мешао пса и лава у једно. Пас је био, као и коњ и соко, најпреча и најпотребнија 
животиња Србу војнику и сваког занимања. С тога је у песми: 
 

Смрт Југовића мајке: 
 

''Мртвих нађе девет Југовића,  
И десетог стар-Југа Богдана,  
И више њих девет бојних копља,  
На копљима девет соколова,  
Око Копља девет добрих коња, 

А поред њих девет љутих лава.  
Тад заврашта девет добрих коња,  
И залаја девет љутих лава,  
А закликта девет соколова.'' 

 
И у песми: Бановић страхиња: 

 
''Сам отиде пољем крушевачким.  
Ја кад био низ широко поље,  
Обзиро се ка Крушевцу бјелу,  
Неће ли се шуре присјетити,  
Неће ли се њима разжалити; 
А кад виђе јутрос на невољи,  
Ђе му нејма главна пријатеља,  
Паде на ум, па се досјетио,  
За његова хрта Карамана,  

Кога воли него добра ђога,  
Те привикну из бијела грла,  
Остало је хрче у ахару; 
Зачу гласа хитро потрчало,  
Док у пољу пристиже ђогина,  
Покрај ђога хрче поскакује,  
А златан му литар подзвекује,  
Мало било разговорис' бане''.  

 
И  
 

''Женску страну лако преварити,  
Лако скочи ка да се помами,  
Она нађе један комад сабље,  
Зави комад у везени јаглук,  
Да јој билу руку необрани,  
Па облеће и отуд и одуд,  
Чува главу Турчин Вла-Алије, 
А ошину господара свога,  
Господара Страхинића Бана,  
По врх главе почекрк-челенци,  
И по његву бијелу кауку,  
Мало рани главу на јунаку,  

Поли крвца низ бијело лице,  
Шћаше залит' очи обадвије.  
Препало се Страхинићу Бане,  
Ђе погибе лудо и безумно,  
А пошто се Бане домислио,  
Некаквога хрта Карамана,  
Викну Бане из грла бијела,  
Што је хрче на лов научио,  
Скочи хрче и одма дотрча,  
Те банову љубу дохватило; 
Ал^ је женска страна страшивица,  
Страшивица свака од пашчади,  
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Баци комат у зелену траву,  
Љуто врисну далеко се чује,  
Жута хрта за уши подбила,  
Те се с њиме коље низ планину''.  

Скочи Бане, па из грла викну; 
Те набрекну оног жутог хрта,  
Док је своју курталиса љубу. *) 

 
*) Вид. пес. срп. нар. Вук Кар. стр. 287 и 8 и 305 д 306. 

 
Ниже овог полукруга иду 8. полуиспупчена полукруга, па украси од грмова лишћа, 

полукружни увијен венац и опет украси од дубова лишћа, А ниже ових прекрасно израђен на 
престолу седећи спаситељ са клањајућа му се са страна два анђела, такође дивно и прекрасно 
изрезана у камену. У једног је, анђела, плава, а заогрнут црвено-рујном, а у другог беличарасто, 
жућкаста, дреа, а оба имају златна крила. Ободи светитељски у све три слике прекрасно су израђени.  

Ниже ногу њихових, баш под Г. Исусом Христом, стои крст у виду звезде; са страна овога по 
3. птице, — утве или бивши грб Срба у Ђерманији и при балтиском мору — и грб орлова 
Неманићски, а даље по 7. надстубних украса. Више свега опет су украси од дубовог лишћа. Ниже 
ове украшене пречаге, у мањем полукругу, стои прекрасан 8. краки крст српски, или неманићски, а 
са страна међу колутавима, или круговима, у место украса, стоје писмена која значе: ''краљ'' — 
састављена цела реч и сва писмена од ње уједно.  

— При дну, са страна, ослања се по један стуб, од оних бивших седам, на прежајуће лавове од 
камена, а од пречагног украса, више српског крста, с једне и друге стране, спуштају се колутни или 
вечност престављајући разни украси са уметнутим у овима ружама и другим украсима, кои сви имају 
основе, у основном цртежу огнила и других старих српских грбова још из идолопоклонства, а и 
кринове из христијанства и т.д. Даље, са страна, иду, осим осталих, светаца по 6. апостола. Кад се 
уђе у препрату, познају се трагови од бив. украса стубова и осталога, око ових врата, као и са стране 
препратине; али је то сада све утамањено и уништено, као и оне животиње и лавови под стубовима 
препратине стране. На месту Исуса Христа, са препратине стране, овде је св. Б~ца живописана или 
уписана, са разширеним рукама, а на прсима јој стои уписан мали Спас.  

Са страна јој је месец и сунце, опет принадлежности српског живота до христианског и 
његове религије. Више ње, из главне, или мушке цркве иду два огромна, неманићска и са њиховим 
украсима, прозора. Између њих је уписан пакао, св. Гаврил, а даља страна, са сјеверним зидом, 
сводом и свему чак до јужног прозора, замазана је и умазана, све до св, Б~е са раширеним рукама, 
изузевши место на ком је Анастасија монахиња у зеленикасто-плавкасто-жућкастом монашком 
оделу. Више ње белим писменима, у плавом, пољу пише у 3. реда:  
 

w пр Ãhста д Ãво  б Ãга нашего мт Ãи и прими  
мол~н~ рабh своеи монахїе Анастасїе 

 
Даље иду ''св. Марко тракиски, св. Петар атински'' и од других остатци и трагова. Над 

западним вратима мушке цркве живописан је страшни суд, а под сликом монахије Анастасије царице 
и жене с. Симеона мироточца, Немањине Ане, метнута је у помост надгробна плоча из скорашњег 
црквеног гробља са овим надписом, између крста простог:  
 

ї с †  х Ãс и даље Zдh  поYиваетъ рабь б Ãжи їwанъ   
георгїевиYъ синоваць паzрскога вл Ãдке їwаникї"  
престав¦ в(или к) л то а. j. z̆. п. z. маї" день 
 
Е овакву безсмислицу и безпослицу неби, ваљда, ни Турци чинили. Овим се, без икакве 

свести и по глупости једној, иде на то: да се потре важност старине наше, па и сама старина. Нека 
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нам се каже ово: после 50 год: кад изумре овај нараштај, кои је помост овај од овакових плоча 
правио, ко ће знати да је то, тако било, и ко неће држати да су у овој цркви св. раке одиста из овог 
доба, које ове поклопнице нове казују? На каменом округлом первазу јужног зида, кои стои више 
огромних камених плоча, тесаних за 5. стопа од помоста уздижућих се, познају се трагови овога 
надписа, у два редића : 
 

† месеца декембра г Ãї дънь прhстави се рабь божи  
† предхuдоси изб. и жалости изб. ниYьскогь цьрстви избр.  

† растькь недостоины и прhгрhшны изб. светаго  

Симеwна с Ãнь кнеzь † Стефань влькань 
 
А одма у помосту, спрам овог перваза, на поклоници, из новог доба ово:  

 
Zдh  поYиваеть раба божї" Монахї" на въ лето w  
рожьства христова изб. оf месеца авгuста г Ã  день 
 
Ето, таква безсмислица и чуване старине! Овде се познају и трагови од гробнице поменутог, 

која још и дан данашњи постои. Испод св. Богородице, над западним вратима, пред мушком црквом 
у 3. реда, стои овај надпис:  
 

† вьzлюбих красотu домu твоего, ходатаиницu те  
прuдлагае – место предлагае –богородице дв Ãо  
при небесь сина, w врьzи намь двери милости  
свое ен вла Ãци 

 
Главна, или мушка, црква састои се скоро сва од самог кубета над пречагама крста и од ових, 

са малом околиницом припадајућом у неколико осталом целокупном храму. Испод овог огромног 
здепастог, неодговарајућег целини здања, кубета стои нови живостас, тако урађен и по новом турско, 
цинцарско, грчко маћедонском начину; да незаслужује никаква спомена.  

Све што је ту, и ако му је назначено да преставља српске свеце, као и у новом нашем србљаку, 
преставља неке Татаре са именима српских светаца. Око перваза кубетног пише кад је ово 
живописано, а и напомиње се које где и у причама: да је овај манастир први пут Вукан, по свом 
покајану, преживописао и т.д. У олтару трогубом и округлом, познају се још неки трагови од 
старијег живописа, и остатци одела сведоче, да је српско било. Одежде су обично беле са загасито 
плавим крстовима и т.д. Познаје се св. Богородица, Исус Христос и т.д. али су ови остатци тек од 
трећег преживописивања, као што се то види и по изради и остатцима бољих живописа у кумсалу—
малтеру — црвеном.  

Са јужне и сјеверне стране десног олтарчића стоје остатци од по 3. слике царске, у српском 
неманићском, црвено-рујном, оделу, али су тако изобијане и изкварене баш око глава де су надписи 
били; да се о њиховим именима неможе ништа дознати, негледајући на силну вољу и огроман труд. 
На десној страни, од двери у главној цркви, стоје целокупне мошти св. Симона сина св. Симеуна 
Немање, иначе Стефана прво и правовенчаног краља. Над гробницом његовом стои дрвени трем и 
заграда, пред којом су у помосту плоче са остатцима надписа. Са јужне стране, баш по причању над 
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гробницом бившом св. Симеона или Немање, стои, донета из црвеног гробља, па метнута, проста 
плоча са овим надписом: 
 

Zдh  поYиваеть рабъ божїы  еромонах Fеодосїе  

преставис" на † а Ã. w Ã. а Ã. месеца їануарї" f го 
 
Ето, како се и колико поштује не само старина; него прва и највећа светиња српска, кад се на 

њу трпају којекакве поклопнице од усопших и умерших јеромонаха и других, коима се млога зла 
овога краја имају да припишу? ?Побожна, прекрасна и дивна светина српска, скупљена из подалеких 
крајева, непрестано се изуваше, бацаше од себе све што је од метала, па се крстећи се, мољаше, 
подвлачаше, под ћивот свога светог краља, стајаше ту неко време, излазаше, целиваше и дариваше, 
свете остатке, обуваше и одлазаше од куда је. Овако чињаху оба пола и тако рећи сва три рода.  

Да ли има икога на свету, да ли има живе, па ма тако рећи и челичне душе; која се неби овим 
тронула и разплакала, која неби сузу своју пустила, ако не за чим другим а оно бар за овим 
одушевљењем, за овим поштовањем и уважењем народа, свога првог и великог свеса и владаоца у 
православљу? Но има, има заиста и то оних, коих је позив да подржавају све добре и честите, 
спасоносне за народ и државу стране, народње, а да искорењују зле и опаке, убитачне и утамањујуће 
једно и друго, и упропашћујуће народност и обстанак народа нашег на овој земљи; има их, на велику 
тугу и жалост, кои те добре стране нашег народа руше и утамањују, а грабећи се непрестано и 
сакривајући један од другога, сгртане прилоге, са светих моштију: сами се кажу и одкривају. О 

сим овог и нашу побожност и наше осећаје, као и осталих, неприличан месту и светињи, 
одношај једнога од ових, спрам једне, биће неваљале, женске, прекиде, и ускипе крв, кад и то још 
видесмо, и то на овом и оваквом месту! Човек сав изгледаше пренеражен и као студеном водом 
цреливен. Узалуд дивна молитва једног из тако зване старе, а боље праве, краљице и царице Србије, 
— коју блгарски и блгаро-турски органи зову ''мним@–та  Ср@би"''- којом призиваше и 
приклињаше светога краља:  

''Свети и велики краљу мој, богоугодниче, Христов побочниче, спасов сапутниче, божији 
помоћниче! молим ти се, преклињем те и заклињем, небеска сило, земски спаситељу: помози ми, с 
браћом и друговима, дај ми срећу и здравље; опрости нас тешких и великих псећих и поганих мука и 
беда! Помилуј ме, спаси ме, избави нас, сачувај нас, крени твоје небеске светиње и земаљске силе, 
поби и сатри зле и погане невернике, кои ти се ругају, твоје цркве обарају, твоју веру грде и псују, 
твој лик муче и пљују, твоје синове газе и гњече! Чуј ме, и учини по твојој сили, по твојој светињи, 
по твојој моћи, моћно си моћан, разпростри србску крштену власт, и руку књаза — дуго је се 
мислило каку му је име на — Мих-ми-Михаила, Ми-ло-ло-ша; прекрсти и освети земљу твоју, 
очисти је од поганштине и пексимисти, сачувај нас и укрепи у власти вери, у вољи твојој!  

И опет ти се молим, наше јарко сунашце, наше царско чедашце, наш огњени, светли и бели 
краљу, наша надеждо и поносе, наша моћи и узданице, наше добро и срећо, наш животе и доброто, 
наше миље и ковиље. А ја ти ево, све што имам дајем и даћу ти, са браћом, родом и свим Србима 
браћом ришћанима; помози нам, спаси нас, избави нас, јави се међу нама, подигни твоје земље и 
градове, твоје цркве и школе, твоје монастире и светиње! Све ти је затрвено, све утамањено, све 
упропашћено! Изчисти између нас и последњег поганика, и одпадника твога, свети краљу, и злог 
арнаутина, круно наша, и бесног спахију, свете наш, и погану војску, сунце наше и највећу поган на 
свету, оџе и дервише, моћна сило, и царе им погане са две оштре змије, драги спасу, и све што је 
њихно погано псеће и неверничко!''  

Нас је истина неко време задржала ова никад нечувена и оваква дивна и сладка молитва, при 
којој је наш рођени брат, из ''мниме старе'' Србије по братско блгарским и блгарско-турским 
новинама, извадио своју убогу и ојађену кесицу; па свесрдо сву изручио на ћивот светога свог краља. 
Колико је у њој било незнамо, но знамо то: да је искао мало хлеба од братства, недадоше му, па и 
онако гладан и уморан оде весео: да опет метне врат у тежак и чемеран јарам поганички.  
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Ех, наши монастири и наше задужбине! кад ником ни тврда и окорела хљебца недате!? Ово 
нас још више расрди, ободосмо нашег малог умореног и сусталог коња; те, по највећој киши и 
лапавици, одосмо даље , преко Ђакова ''високе планине'' на којој се бељаше снег у почетку 
Септембра. 
 

ГЛАВА V. 
 

Српска и турска граница, караула, и ђумрук турски, пут до Куршумлије,  
старине уз пут, Куршумлија и преноћиште у њој, старине цркве св. Николе,  
пут у Приштину, старине уз пут, нахија куршумлиска и њени становници,  
ханови, пепељевачки или добањски и подујевски, черкези, одело, обичаи и т.д.  
вођ чича Сумбер, његове приче, сретај са мутасерифом нишким и секретаром  
му бугарином и т,д.  

 
Тек у Крушевцу, и из овог идући до Јанкове клисуре, видесмо нашег друга и вођу до некле 

кроз краљицу, царицу и праву Србију; тек овде опазисмо, да имамо посла са савршено невештим, 
као и сами што смо, а поштеним човеком, кои незнађаше ни пута ни језика, као и сами, па и ни 
обичаје и понашања, која су својствена господарећој раси и земљи у којој су. Упознавши се како 
ваља са своим вођом, морали смо, а по савету нашег г. ђумрукџије и надзиратеља, остати да 
преноћимо у Јан: Клис: док нам ненађу човека до Приштине, а тамо како Бог хоће. Дуго су се 
мучили: кога, од оностраних Арнаута, или боље потурица, да позову? Избори су падали на разна 
лица, и овима је налажено толико мана; да су одма пропадала. Избор остаде, по предлогу преболне, а 
ваљане г. ђумрукџинице, на неком старом чича Сумберу, из првог прекограничкног седа Ђетиње. 
Њега још те ноћи позову, и он пре зоре, без тескере и пасоша, дође. Погодба се сврши за 80. турских 
гроша до Приштине, за вођарину. Наш чича Сумбер беше прави стари, како у типу, тако и нарави и 
свему, Србин. Беше то старац од својих 85 год. дуге беле браде и бркова, румен као ружица, здрав 
као јелен, а лак као срндаћ.  

— Као да је се самим околностима ишло на руку, да се јошт у нашој страни почнемо 
навикњавати - на нечистоћу и гадост у преноћиштама. На Јанковој Клисури, ништа више нема: до 
једно старо дрвено здање; једна стражара дрвена, и механа по плану, но тако влажна и нечиста, да би 
је требало од вајкада срушити. Због оскудице у кућама, четири собе њене заузимају канцеларије и 
стан џумругџин; но због плеснн и влаге, од које акта буђају, једва ли ће се и која душа моћи овде две 
до три године одржати. Сирота добра г. ђумрукџиница увијаше се и превијаше у тешким и страшним 
боловима долазећим од влаге и плесни. Она беше права мученица, овог несретног државног здања, 
које би требало још овог лета срушити, да свет непропада и да се неутамањује. Нама одредише једну 
собу која је сва зелена од плесни и влаге, као гуштер, и ми целу ноћ не бијасмо ни будни ни у сну. 
Само знамо да су нам добоши бубњали по глави. Целу ноћ изгледасмо зору, као озебао сунце. 
Напољу се није могло седети, што непрестано падаше киша, а овде су ноћи ужасно студене и без 
кише. Које са уговора о вођењу и чекању вође, а које опет са обичаја и потребе, да се рано а пре зоре 
не отварају вратнице, морали смо чекати; те пођосмо доцније, но што смо хтели.  

У овом чекању и тумарању око простора одређеног овој царини, показаше нам развалине 
православне црквице. Причају, да се Јанкова Клисура зове због тога; што је, тобож, Сибињанин 
Јанко, водећи на Косово војску овуда, ову цркву сазидао, у њој пречестио војску и то све за једну 
ноћ; јер се више овде није бавио. Разуме се по себи: да Јанко није, као римокатолик, ову православну 
цркву подигао, нити ју је могао подићи за једну ноћ. Случајно име Јанка са Јанковом Клисуром, веже 
два разна, а можда и три, догађаја, у један односећих све Сибињанин Јанку. Да ли је, одиста овуда 
Сибињан Јанко провео војску или не, питање је само; но да је цар Лазар провео своју војску овуда и 
отишао на Косово клето, нема сумње. Црква није била одвише голема, а недалеко од ње налазе се и 
развалине градића; те ће по свој прилици бити домаћа црква неког српског властелина. Олтар јој је 
прекрасан округао, обрнут истоку, а сама је била обична грађевина од камена из доба Неманића.  
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Народ овде свети водицу, понекад и крсти по које дете и друге требе чини. Око ње се познају 
трагови прастарог српског гробља, које засипају потоци са горње планинице такозване ''Варош.'' Овај 
је са планином, прозван овако, веле, због некада на њој бивше вароши. Остаци гробља показују, да је 
ово из 13, 14 и 17 века, што ће рећи: да је ово месташце било у старини знатно, опустело у 15 и 16 
веку, па у 17 опет се почело подизати, а од тог доба сасвим сатрвено. Дуго смо се и дуго мучили да 
бар штогод од натписа нађемо; али сав труд беше узалуд. Говораше нам пратиоц, из Крушевца, ког 
нам ваљана окружна старешина даде; да је било неколико са разним приликама; показиваше места 
овима, која су буицом засута и т.д. но нама не беше ни времена ни толике воље, да се то извиди. Док 
смо овуда шврљали позваше нас, да се кренемо, и то је била једна од најчудноватијих минута и 
разних освећаја у дотадашњем, нашем животу.  

Ко није нигда путовао; ко никад није остављао не мали прагић свог дома, у ком је рођен, но 
праг своје земље и домовине; ко се никада није разстављао са свим везама коима се везује за све 
своје по ближој и даљој крви и сродству; ко се никада није опраштао са свим предметима 
окружавајућим га, напослетку; ко није тако рећ обамирао, па оживљавао: тај незна и не може знати 
осећаје овог часа и тренутка, а нарочито преставивши земљу у коју иде, па још њена најопаснија 
места, Куршумлију и т.д:. Шта смо тада мислили и осећали и сами незнамо, нити би могли сад 
казати ? Знамо само то, да скоро ништа нисмо ни мислили ни осећали; но смо се били цели удрвили 
тако рећи. Цели смо се састајали из самих борби, из борби видети што више, прегледати, описати и 
т.д. и борби које нам сваког часа излажаху пред очи у свима своим страшилама. Страха нисмо 
имали, но смо имали одвратности, укочености и дрвености.  

— Поменута господа, већ су се договорила била шта ће и како ће да кажу, само да би што 
безбедиије стигли до Приштине. Они и сами нису одобравали овај пут, коим жива душа поштена, 
ван разбојничка, нити је веле ишла, нити ће икада ићи, не само из наше кнежевине, но ни из других 
земаља. Сву ноћ драгу стуштила је се била страшно густа и студена киша, да је у јутро све живо 
дрктало. По општем савету, наш зимњи капут морали смо оставити, да се не би ко на њ полакомио; 
те смо без њега такође и сами дрхтали. Јарко сунашце час је изкакало из огромних влажних и 
студених чељусти црно-тустих облака, час је опет пропадало и нестајало га. Овострана званична 
лица, преко свог обичаја, ваљда због влаге, нису долазила да на српским вратницама лупају.  

Ово је поменуту нашу господу прилично изненадило, и страшило, јер су их очекивала; те да 
нас у земљи и под нашом влашћу, тек онако мимогредно препоруче. Ићи, ради тога тамо и сами 
нисмо одобравали, као и остали јер је се увидело; да би нам то, као имајуће изгледицу неке 
званичности више нашкодило, но користило. Дуго су се оба наша ваљана чиновника мувала, док ни 
муву чича Сумбер неразтера опоменувши их да иду да обиђу своје комшије, и да виде што их то, 
данас преко свакидашњег обичаја нема. Тако и би, и г. Ђумрукџија, г. надзиратељ., буљубаша, са још 
једним момком, чича Сумбер, ми и наш друг са нашим коњима, кренемо се нашој недалекој граници.  

Прве вратнице прођосмо, друге па и треће, или последње, од којих и с једне и друго стране 
иде плот, који одваја један и исти народ, једну и исту децу, једне и исте свете мајке Србије. Он је 
пројурени нож: кроз сред жива срца нашег народа; он је узрок датом назадку, нашој слабости, 
крџавости и чамотињи. Он нас двои, дели, одрођава, утамањује; он је жива рана, кроз сво срце наше 
свете Србије, која не да, да се делови његови саједине и споје, приљубе и сроде; те да направе и 
створе једно природно и рођено цело срце, целу народност и земљу.  

Боже мој, овака мала и ништава плотина, коју може ваљан момак прескочити, има такву 
чаробну силу у себи, да је страшило свега племенитог и доброг, и утаманиоц свега човечанског и 
божанственог на овој земљи! Наш је друг био сав пребледео као чивит од страха, званична лица 
непрестано су се договарала, како ће и шта ће говорити и т.д. а нас су биле обузеле страшне и 
одвратне мисли; те је тако, цео наш кариван изгледао, ваљда, жалостан и смешан. Чим се прође наш 
плот, одма се из прекрасног катловиног нашег кланца, наиђе тако рећи на праву Клисуру. Оба брега, 
и над њима брда, над речицом Блаташницом, као да тежи да се један на другога згромадишу. 
Блаташница, која изнад Монастиришта срп: села у турској страни протиче кроз једно језерце или 
блато, са чега се тако и зове, — прескакаше са стене на стену, које јој имадоше доброту окрајци 
Копаоника и Јастребца, на турити на врат. Па не само она, но и ми сви морали смо, угледајући се на 
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њу тако исто чинити, и благодарећи добром удесу, ми се са г. ђумрукџиом, буљубашом и чича 
Сумбером, неувалисмо у вале њене; док их сви остали огледаше на своим дреама, а нарочито стари г. 
надзиратељ, једва их изтера из својих старинских и правих, изшараних обтокама —гајтанима — 
потура.  

Нашем чича Сумберу особито мило беше, што тако сретно прођосмо; јер је он по томе 
рачунао и предсказивао, кавав ће бити даљи пут? Тако исто и наш коњ неували се у вирове њене, док 
мањи, а чвршћи и млого срчанији, такође наш, али уступљен нашем момку, овога кривицом окупа се 
заједно са прњама на себи. Чича Сумберу не беше ово мило, и ако несматраше, да му је брига и за 
овим. Њега је сматрао као неког прилепка — пришиђелдију — уз нас.  

Док смо се овако храбрили, договарали, скакали и т.д. са једне стене, на другу, као прави 
паклени син једна висока људескера црна као угљен — што се одела тиче, а иначе што лица и 
принадлежности овога тиче, плава, — грахоташе се дивљим, подсмешљивим смехом, питајући 
најбрезобразније : ''како си море ђумрукџибаша, надзиратбаша?'' Само буљукбашу и његова друга 
мимоиђе, показујући се првоме одвећ учтиво и лукаво, а прече ћи се на његово оружје, другог 
презираше И неудостојаваше га ни свог, као погледа, акамо ли говора. Међутим ласно је се 
приметило, како су му играле усне при погдедима на оружје буљукбаше и његова момка. Наша му се 
господа одазваше што може боље и учтивије бити, ваљда као никада до сада, а на захтевање његово 
дадоше му више, но што је искао, дувана. Он нас из овог кланца, или управо праве, клисуре, доведе, 
званично, до карауле турске. 

Мислимо да је караула турска сваком добро, позната, а нарочито онима, кои су долазили до 
граница наше кнежевине; те је с тога и нећемо како ваља описивати. То је управо двобојна кућа, као 
чардак; долњи јој је бој, обично, или озидан, или од дебелих балвана, па улепљен, изшаран у место 
украсима, шарама и прозорима, дугим а уским прорезотинама, кроз које се, у обсадном стању, пуца. 
Горњи јој је бој такав исти, но само ужији од дољнег, јер је свуд унаоколо отворен трем, са ког 
стражар прегледа околину. У овом трему, као и у главном његовом делу, такође су ове прорезотине, 
за пуцање. На горњи излази се из дољњег боја, и то са средине његове, преко стубља које на средину 
горњег боја излазе. Стражара је ова сва олепљена, а да ли је зидана или је дрвена, незнамо, али то: 
знамо: да је одвећ стара, чађава, црна, прилично опала и страшно нечиста.  

Стражар нас уведе у ову, и то дољни бој њен, сав страшно нечист и са ђубретом, без 
претераности, до појаса човечијег, ако не и више. Ту ти ништа друго и нема, до ђубрета разноврсног, 
а нарочито остатака и трагова од разних дроњака, изквареног оружја, обуће, косчурњача, од све 
животиње, коју мухамеданци једу и т.д. Чим смо ушли у дољни бој ове стражаре, озгор је се зачуло, 
најпре званично од две ђумрукџије и ћатипа, па и од осталих до 14. гласова, ожђелдија — 
добродошлица — нашем ђумрукџији и надзиратељу. На горњем боју сви су се били скупили око 
ватре, као гавранови и орлушине, око лабине какве. Ту ти је се могао видети тип чисти српски у 
потурице Срба, а сада тако званог Арнаутина; тип, смеса српског, и османског, шкипског и 
османског, шкипског и српског османског и циганског и т.д. Једном речју, ту је унеколико било 
преставника свију народности, које као гладни вуци нагрнуше на ову праву и чисту српску земљу.  

Гад, бео, црн и црвен, коме нема броја, нечистота, ђубре, одвратност, састав свију смрадова у 
један, дивљи погледи, као у згранутих и бесомучних, учинили су ужасан утисак на нас, у коима је 
било више, одвратности гадности, бљувотине управо, ако се смемо изразити како је било, но што је 
било страха, ужаса, доброга и лепога. Представите себи толику гомилу људи савршено црних и 
масних, која се необлачи у години дана ваљда једном, која се можда никад и не чешља и не пере, и 
која се начечала у малој стражарици, непочишћеној, ваљда од кад је направљена; па ћете моћи 
преставити гадост и одвратност, нарочито за онога, кои, први пут у свом животу, гледа такве 
призоре. Један болан раздевен и свучен, кашље и лежи; други дрема и куња; трећи пуши и плуцка; 
четврти пије каву и т.д. и то све без икаква реда и поредка.  

Чим смо поседали, осуле су се каве, по старешинству, а од стране наших пратиоца, опет дуван 
и т.д. Истина да су почаствовали и нашег буљукбашу, али преко воље и тек онако показујући јавно 
мржњу и одвратност према наоружаном Србину, кои би требао, по мишлењу ове господе, да је само 
чиста раја и измећар. У дугом пуном свакојаких лажа и измишљотина говору, дошло је се било и на 
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саму ствар, ради које је се мењао говор час српски, час турски, а час опет арнаутски. Нерадо су нас 
сви погледали, и то све не радије, што су се наш г. Ђумрукџија и г. Надзиратељ, тако рећи спотицали 
у говору, као да смо, час једноме род, другоме својта, и т.д. и као да час идемо у род у Приштину, час 
као у отачаство и т.д.  

Чудна је ствар код оних потурчених Срба. Они вам говоре лале миле, ласкају вас и варају 
османлиски и азијатски све дотле, докле недође ствар која их се тиче. Кад ово наступи, оставе одма 
наличину азиатску, па ти се обрне у правог Србина: постану озбиљни, званични, надувени и т.д што 
као Османлије, и азиати немају; јер су ови учтивији и лажљивији, што се више њих самих ствар тиче. 
О нама и нашем пасошу наступи таква тешкоћа, каквој се нико није ни надао.  

Један ђумрукџибаша,  дугачка људескара, тела босанског, а облика српско-османског, скочи и 
слети доле, те, са највећом ватром и суровошћу, негледајући на толика погранична пријатељства, 
прегледаше све на нашим коњима, у самарима и свуда, па и нашег вођу прегледаше до гола тела. 
Мрко га је гледао наш пандур са карауле, тек по кад кад пустивши му у говору по коју муху. 
Сиромах стари и добри наш г. надзиратељ више пута слеташе доле и турски га блажаше, ама све 
узалуд. Ствар је дошла и до нас и негледајући на све препоруке, пријатељства наших чиновника и 
остало у мал што и нас самог не прегледаше. Овоме је се јако одупирао г. ђумрукџија, кои беше 
ватрен и нагао, и г. надзиратељ, кои беше прави Османлија у понашању и нарави, а и говораше 
турски боље од свију ових потурица Срба, зашто му сви у опште одвећ завидеше, а нарочито 
ђумрукџибаша.  

После дуге муке, једва се опростисмо беде и невоље, те нас непрегледаше, и то не, 
благодарећи нашој овој господи, но болном буљуукбаши турском, кои напомену, да је погинуо кнез 
Михајил, а то ће рећи: опасности нема од кнежевине! Пошто се и то сврши, беше дуга мука око 
наплаћивања ђумрука за коње, и ствари нашег друга и момка. Ђумрукџибаша турски слеташе 
непрестано и испитиваше нашег сапутника: одкуда, за што, куда, ради чега идемо, коме ћемо ? и т.д. 
У овоме му непрестано смешташе наш г. надзиратељ, који такође, и сам непрестано слеташе. Љутит 
што нишота није дознао, а није ни имао шта дознати; јер беасмо прост путник, мучаше се око 
наплаћивања ђумручине-царине.  

— Тражаше по своим тевтерима одређену наплату, а то - ће рећи хтео је ову забашурити, па 
више наплатити. Наш г. мумрукџија, познаваше таксу турску прекрасно и непрестано га упућиваше 
на његове листине од тевтера, које јасно турски потурица читаше. У овоме виде и наш ђумрукџија, 
да није наплатио ђумрук на неку срму нашег момка, те ти и он ту наплати. Ово је имало и добре и 
зле стране. Зле што се наше кесе тиче, а добре, што се сасвим умири потурица, кад виде да и наш 
ђумрукџија наплати ђумрук. Дође реди и а наш пасош и ћатибеј или бег—једно српче од својих 17-
18 год. из Ниша — нехтеде дуго, да нам изда пасош турски, упућујући нас: да идемо преко Ниша, 
куд остали свет пролази, и т.д. наводећи, да овуда нико, ван хајдука, Арнаута непролази и т.д. а 
нарочито: да из кнежевине, до данас, овим  путом никад а нико није прошао.  

Овде се сад највише ствар замрси, али настојавањем поменута наша два господина, а 
нарочито г. ђумрукџије, кои већ сасвим у ватру дође, — пође посао. Наш Србин рече: да он све види 
и зна све ако није знао баш ништа ама само за љубав комшилука пропушта нас овуда и т. д. као да 
овај пут није за поштене путнике; но за разбојнике и хајдуке. Смешно је ствар наводити, како се под 
видом шале, озбиља прети. Да наш ђумрукџија не рече ћатибу турском: ''кад пређеш к Нама ударићу 
ти 100 песница,'' неби било ништа, и ми би се морали вратити; те чак на Ниш ударати. Ову његову 
претњу остале потурице одобрише; те мој ћатиб написа, на црвеној хартији, свој турски пасош, за 
српске чиновнике, а наш врати, као непотребан зањ.  

Нема неколико месеци, пред нашим путовањем, како је султан издао за српске поданике ове 
црвене пасоше. Ово је учињено из неколико узрока. Бивало је од наших трговаца тужби, како се 
наши пасоши, или попутнице, неуважавају; но им се натурају, за скуп новац, турске тескере. Власти 
турске опет жалиле су се: да неразуму српске попутне листе; да су Срби у турској равни њиховим 
поданицима; да са овима имају једна права и т.д. и да им се морају и тескере турске давати. На 
захтевања нашег Намесништва кнежевог достојинства, ови су пасоши издани; али и овде је порту 
руководила, политика. Она зна, да њене све власти незнају турски; па је издала ове пасоше на 
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црвеној хартији, да би по овој знали којој народности, носиоц ове листе, припада и према томе 
строго и обазриво на њега пазили.  

— Не, у нас међер не каже се, узадуд; што ти је турска посла? Тако је и овде било. При самом 
поласку вашем, и пошто се наша званична лица, са турским, измирише, опет, ова последња, 
непрестано запиткиваху: а ко сте, а куд ћете а шта ћете, а ради чега ћете ? и т. д. Сам чича Сумбер, 
кои такође јемчаше: да ће нас право — т.ј. мене — одвести у Приштину, при говору, у стражари, 
према овоме, мењаше и боју у лицу и погледе, па чак и понашање. Наш сапутник и вођ одрицаше и 
познанство па и икадашње виђене са нама? Једино тврђаше: да смо га нашли у путу; да је погодио с 
нама, да нас на свом коњу однесе до Цриштине и т.д. Он нам и име незиађаше! Нас је ово страшно и 
љутило и зачуђивало; ама доцније видеће се и друге још прилике, млого веће и чудноватије од ових. 
Једва се већ једном опростисмо ове проклете, несносне и гадне стражаре турске, која нам је најдубље 
у души остала од целог пуговања по краљици и царици Правој Србији. Беда је друга била, што 
нисмо никада јахали на самару и његовим, од конопца, стременима — узенђиама.  

— Како се, за неколико минута, одмакне од карауле, пружа се прекрасна, високоравна и 
хумаста котловина, међу окрајцима Копаоника и Јастребца. Дивота и красота њена неможе се 
описати и преставити. Блато је било велико и ми сврнусмо у лево уз мутни и брзи ваљајући се из 
наше стране кишни Поток, селу Ђетињу. Не дошав кући нашег чича Сумбера, у дивној долиници, 
чекасмо га више од 1. часа док се спреми и договори са домаћима. Он нам овако рече, а у ствари 
беше друго. Њему је се чудновато учинило; понашање спрам нас турских стражара и чиновника те је 
се нарочито задржавао, забацивши траг нашем путу, док Невиди: шта ови мисле? Он је с једног 
брдашца гледао на стражару и Куршумлији водећи пут, неће ли кои, од стражара, овуда проћи? Ако 
би ма ко случајно, и ма за чим, и куда, ишао био би хрђав знак и он би нас од своје куће претурио 
преко плота, у нашу страну. Чекао је докле год нису отишли наши у своју страну, и пошто се иако 
жив, из стражаре, по речима његовим, само због хрђава времена, непојави, пођосмо даље; али опет 
не правим путом, но разпутицама, покрај, и недалеко од пута.  

Једино нас је, због оваквог понашања стражара, он водио до Приштине, а иначе, у сваком 
другом случају, мислио нам је дати свога сина, да нас одведе. Често је наш чича Сумбер огледао се 
на све стране, што је месни обичај кроз сву Турску, а нарочито је мрко погледао на главни пут, чиме 
је показивао зебњу и стрепњу од стражара и власти турске. За европског човека, је ова ствар 
чудновата и невероватна; али за човека из ове стране, и путника по њој, ствар је и на свом месту и 
истинита. У Турској најнезнатнија Потурица, а нарочнто где власт судтанова није сасвим продрла, 
— а где власт она — може спасти живот највећем зликовцу, као и најневинијем човеку. Живот 
човечији зависи не од воље онога коме припада; но од прве сретене потурице, — и ћејфа власти, — 
која без икакве одговорности прождире ни крива ни дужна здрава и читава човека.  

Примера имамо баш са нашим једним чиновником ког су ниже овог села, где се сада 
находимо, на месец.дана пре повратка нашег у кнежевину, уједанпут на правди бога убили; па 
никоме ништа ка и два на путу.  

— Као што смо горе напоменули наш вођ чича Сумбер врдао је и са правог пута час у лево, а 
час у десно, слазио, замећући траг. Кад већ напоменусмо пут, онда нам ваља казати: да од наше 
границе до Косова иду три пута, и то два коњска, — а врло лако могли би бити и колски само мало 
да се поправе — и трећи колски на Куршумлију. Тако од Јанкове Клисуре, осим у лево оставшег 
Ђетиња од своих 30 кућа потурица, долази прво село: Чучале за 1 час од наше границе. На наша 
питања чича Сумбер рече, да је турско-арнаутско — а по другим путницима, српско, село од 15. к. — 
Друго је Сибница 1/2 часа од Чучале 20 к. а. 3. Трабуње 1/2 ч. 30. 1/2 с. а. 4. Барбатовце 1. ч. 30. п. 6. 
с 5. Спонце 20 а. или Потурица. Кад се изађе из Чучале одма се протеже више од 3. часа прекрасна 
хумиста котловина међу планинама. Ову, на неколико часова пред Куршумлиом, сужавају и своде у 
клапац огранци Копаоника и Јастребца, кои се зову Лепеницом планином, а она је је обрасла 
прекрасном младом грмовом шумом.  

А кад се прође и ова тако звана Лепеница планина, наступа опет котловиност пред самом 
Куршумлиом, до које се долази непрестано слазећи и спуштајући се низ Лепеницу. Други десни пут, 
а по окрајцима Копаоника прелази из наше стране међу Пачерадом ар: или потуричким селом од 15. 
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к. и. Павашницом срп: од 25. к: удаљеним за 1. час од наше границе. Од Павашнице долази се такође 
у српско село 2. Магово 3/4 ч, од првог, а са 30 к. Из овог се иде у Трећак 1/2 ч. срп. село од 20 к. 4. 
Д, Левиће 1/4 ч. 20 к. ср. 5 Г. Левиће 1/2 ч. 30 к. ср. 6. десно од Кнежевца срп. Спрам њега се прелази 
преко Топлица реке, па се долази 6 у Порада срп. село 1 ч. 7. у Жалице, такође срп. село, 8. у 
Калимонце 1/4 ч. срп. село, 9. у Луково срп. село 10. у Сеоце срп: 10. Требиње на Лабу српско 11. у 
Мауриће пот. село.или арн: 12. у Бачиће срп. 13. у Речицу срп: 14. у Трвовицу срп. 15. у Мургуле 
срп. 16. у Брест срп. 17 у Бајчину срп. и 18. у Главник ар: село крај Лаба.  

У Главнику се састају сва три пута. Колски пут од Јанкове Клисуре, као и коњски, са ког смо 
сашли иде: 1. Чучале, 2. Пребреза 25. с. — а коњски од Чучале иде у Паново 1 ч. од Чучале 20 ср. 
кућа са знатним и прекрасним веле језерцом, кроз које пролази Блаташница — 2. Грбовац 10. с. у 
Пребрези састају се оба пута, па покрај речице Гргр или Гргур, — која иде чак са Јанкове Клисуре — 
и села Ресице, Мужаића и Гргр долазе у Блаце 1. ч. од Пребрезе. Одавде се опет раздвајају, и коњски 
иде право Куршумлији, а колски у лево, те код Д. Драгуше арн. села прелази преко речице Бачке и 
долази у Г. Драгушу такође ар: село. Одавде пскрај Белојне ар: и Бачке долази у Туларе ар: из ког 
прелази преко Топлице и повраћа унеколико к западу. Од Тулара иде у Точање 1/2 с. а. из овог у 
Грабовницу. Из ове у Лозну ар. на Крчмар такође ар. село, све уз Топлицу.  

Одавде већ иде право југу и долази на хатар села Кастрата, Тиховца и Високе ар: код које је и 
кула. Из ове долази у Лумницу, Рударе, Дешишку, Орачу, Попаштицу, Калудру, Рачу, Мердар или 
Мрдар па Падујево (или Надујево - нејасно у књизи), све сама ар: села, изузевши 3. села черкезска с 
леве стране пута. У Подујеву се саставља са коњским водећим од Куршумлије.  

А овај — коњски — од Куршумлије па до Подујева пролази ова села, и то уз Бањску која се 
53. пута гази: 1. Љутена на страни а при Топлици, 2. Кастрати, 3. Мернице,  4.Тиховац, 5. Врела, б. 
Бањска, 7. Добиновац, 8. Пепелевац, 9. десно, у страни, Крпиме и Пакоштица, 10. Сибовац, 11. 
Дубница, 12. Обранча, 13. Летонце и 14. Подујево. Од Подујева оба пута иду све низ Лаб до 
Главника у ком се и овај десни коњски састаје.  

Из овог сва три иду до Приштине пролазећи ова села од Подујева: 1. Веља-Свеља, — 2. 
Гртовце, Белопоље и Жуковић, на страни, а при речици Брвенику, која се овде улива у Лаб, 3. 
Лужано; 4. Лупча, а и Луга, 4. Вранидол, 5. Пргавце,.б. Бешиња, 7. Бакшија, 8. Брница све ар: 
изузевши последње и на страни 9. Маковце срб. па Приштина.  

Коњски пут преко српских села најкраћи је и веле нема више од Паваштице до Приштине од 
14. часова. Но причају, кад би се могло са врха нашег Копаоника ударити право па село Рампиште, 
могло би си преким путом за 10. часова доћи. Други коњанички пут преко Куршумлије, рачунају да 
је до Приштине дуг 26. часова а трећи или колски, рачунају да је 30 часова.. Како овде тако и свуда, 
ваља цриметити за часове по турској, да се они спрам коња и огледају; те је отуда пословица, и 
одговор кад се ко запита за простор какав, колико часова захвата: ''какав хат, такав и сахат''.  

Први пут има највише природних тегоба у себи, а добрих страна у томе; што се пролази кроз 
сама чиста српска села, која се са средњег или куршумлиског пута, прекрасно виде, на огранцима 
голог Копаоника. Њих смо, са засеоцима, набројалим прибележили преко 55 од коих су осим већ 
поменутих: Равниште, Бозољин, Белобрдо, Судимља, Чокотар, Белопоље, Блажево, Домишевина, 
Градац са раз. старог града, цркве и гробља старих, Ковизне, Витоши, са раз. црк. св. Аранђ:, 
Кијевчићи, са раз. св. Петке, Копарића, са поновљеном црквом! Борчани, Граничари, са поновљеном 
црки. и школом, Јелакци са раз: црк: Стануловићи, Лазна, Родељ, Кајково, Тврђани, Лепосавићи, 
Сеочаница, Сељанци, Весаковци, Митровица са раз. црк. св. Ник: Требиње, Мрче, Беласица, Штава, 
са обнов. црв: Маринци, Белостена, Шургула, Боранци, Радоње, Иричићи, са раз: црк: св. Атан: 
Трешница, Бабица са обновл: црк: Сеоци Луково, Љутово, Пардуси, са раз; св: Јов. пред: Порада, 
Калолиманци) Жаљица, Гошића, Паваштица, Магово, Трећак, М.. и В. Левиће, Кнежево, Папрадња, 
Егриште. Осим ових села живе Срби и у овима између наше границе, Топлице и у њу уливајући се 
речица: Плане, Трнове, Дреновца, Брезнице, Сварче, Белонице, Гргрьра — Гргура — и Бачке: 1. 
Монастириште, 2. Чучале, 3. Папово, 4. Грбовац, 5. Пребреза, 6. Блаце, 7. Чуњгула, 8. Спонце, 9. 
Мирница, 10. Д. Мекуланци, 11. Г: Мекуланици, 12. Перониска, 13. Пачеради, 14. Гајиновца, 15 и 16. 
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Д. и Г. Брезница, 17. Прекопуца, 18. Брезница 19 и 20 Г. и Д. Сварча, 21. Петровица, 22 и 23 Г. и Д. 
Рјезница, 24, Петровац, 25. Булатовац, 26. Анадол и 27. Буковац.  

У сваком овом селу има у средњу руку по 20. кућа што износи 540 срп. кућа Причају да има 
свега око 100 села у куршумлиском кадилуку или нахији, од ових су черкеских 5. а свако село има по 
100 кућа, што износи око 500 к. Српских око 40. села по 20 кућа 800 к. даље има 50 ар: по 20 кућа 
1000 к. и Потурица 65 села по 20 кућа 1300 к.  

Од арнаутских и потуричких села ова су су најзнатнија: 1. Г. Селова, 2. Загоњеви, 3. Жуча, 4. 
Дјелова, 5. Влахиња, 6. Дугакула, 7. Невада, 8. Перуник, 9. Дугалуга, 10. Стрпаћ, 11. Мужаћи, 12. 
Престрешња, 13. Међухан, 14. Слимоне, 15 и 16. Г и Д. Драгуша, 17. Кујунџић, 18. Маџари, 19. 
Брезнић, 20. Дренова, 21. Претежање, 22. Белонина, 28. Калудра, 24 и 25. Г. и Д. Коњуша, 26. 
Плочник, 27. Туларе, 28. Бачка, 29. Дарча , 80. Вршац, 81. Новосело, 82. Белопоље, 33. Лепенац, 34. 
Дрвин, 38. Дренова, 36. Могаћ, 37. Ситница, 38. Рашица, 89. Жубота, 40. Пљачковица, 41. 
Мачковићи, 42, Раставица, 43. Тиовица, 44. Попурка, 45. Баркатовка, 46. Кончели, 47. Тмава, 48. 
Стубља, 49. Суходол, черкезско, 50. Точани, 51. Буњачи, 52. Ложна .3. Крчмара, 54. Мирници, 55. 
Данковићи, 56. Бозоглова, 57. Лучићи, 58. Тмава, 59. Страпац, 60. Ревута, 61. и 62. Коњучик, 63. 
Стрдан, 64. и 65. Д. и Г, Рјесница, 66. Меровци , 67. Плава. 68. Кукавце, 69. Белавода, 70. Губетино, 
71. Г. и Д. Топаница, 73. 74. Г. и Д. Бојастиша, 75. Пестише, 76. Старосело 77,. и 78. Г. и Д. 
Слатовци, 79. Цркоја, 80. Широкањива, 81. Крушевица, 82. Вича, 83. Точање, 84. Гробовница, 85. 
Крчмар , 86. Дединци, 87. Товрљан, 88. Арбанашка, 89. Уит (или Упт), 90. Статовце, 91. Лосна, 92. 
Космаша, 93. Братовица, 94. Поломи, 95. Механа, 96. Кастрата, 97. Тиховац, 98. Висока, 99. Рударе, 
100. Врела, 101. Бањска, 102. Лумница, 103. Десишка, 104. Орача, 105. Попаштица, 106. Калудра, 
107. Рача, 108. Пакоштица, 109. Крпиме, 110. Пепељевац, 111. Дубница, 112. Добиновац, 113. 
Рампишта, 114. Бубљица, 115. Брестовце, 116. и 117. Г. и Д. Коњувица, 118. Златна, 120. Мађина, 12. 
Житнипоток, 122. Момчило, 123. Кошница, и 124. Дух. 

Ми се задржасмо око ових села и путова, а заборависмо навести и напоменути: да се баш 
скоро на врху ове Лепенице налазе развалине и урвине од цркве, коју чича Сумбер зове св. Петка 
наша. На питања наша истина се сбуни; али у брзо одговори: да је то џамија св. Петка. Да ли је се 
одиста ова црква овако звала или не, незнамо, доста је то, да чича Сумбер, код остатака живописа, 
немаше куд ни камо, а нарочито пошто наиђе на трагове надгробног надписа у ком су наша 
старосрпска писмена из 13. века. Речи се од ових нису могле сложити с тога што је камење и сувише 
оштећено. Шта више, пролазећи мимо кућа потурица, тако званих, куле њихове све су подигнуте од 
отесаног и прекрасно урађеног камена, кои је дигнут са наших светих споменика и старина. Чича 
Сумбору није се допадало ни најмање наше завиривање и разпитавање о свему. Он би час црвенио, а 
час бледио, као крпа; ми смо га ублажавали, нудећи му коња да јаше, на што је врло радо пристајао, 
а ми смо пешачили. Наш пратиоц, или названи вођ још од Београда, није се хтео, целог пута макнути 
с коња; па ни одјати да само мало иде пешке.  

Даље идући до Куршумлпје наиђемо још на 6.-ре развалине, од старих цркви и монастира, и 
на једне од градића неког, са траговима од прастарих гробља; али чича Сумбер, или незнађаше, или 
нехтедиаше баш ни речице казати о овима. Напоследку је се до тога био наљутио, на наша шеврдања 
с пута, да нам је казао: да он својом главом јемчи за нашу и да, ако хоћемо да нас одведе здраве до 
Приштине, уза њ, идемо, иначе неузима на се одговорност. Говораше нам, да ни стопе од њега и не 
измичемо и неизостајемо, и он је имао право. Већ је се уватио био густи мрак, а ми још недођосмо до 
Куршумлије, негледајући на наша татарско јурење. Прође већ и два часа ноћи, а ми, спуштајући се, 
тако рећи сунавратке, низ огранке Лепенице у провалију, код њом, Самоковом, Кршумом и Добном, 
под коима је Куршумлија, — прегазисмо Бањску, те опет уз крш и литицу тако рећи, једва 
докобељасмо, јадни и уморни у далеко чувену Куршумлију.  

Ми је зовемо варошицом, или боље Паланчицом, а овдашњи становинци Шехером, и не би је 
мењали за Ниш и Нишку тврђаву, тако веле. Није шала, паланчица на самом камењаку, коју 
обливају, Топлица а у њу од југа уливајући се Бањска, од сјеверо-запада Лепеница, од сјевера 
Кршумица и од сјеверо-истока Самоковица, која извире из Самокова сјеверо-источне планине од 
Куршумлије, па се ту улива у Топлицу. Кршумлица такође извире недалеко од Куршумлије вароши 
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из планине сјеверно од паланке, Кршума, па се у овој варошици улива у Топлицу. Лепеница слива се 
са Лепенице планине, западно од Куршумлије и овде се улива у Топлицу, а Бањска долази од Бање 
Милоша Обилића, под јужном високом планином Добнон, и овде се улива у Топлицу. Није шала 
Шехер Куршумлија има, веле, своих око 2000 и неколико домова, 3—4. порушене готово џамије, од 
коих се у 2. клања и моли свецу Мухамеду, 6. трагове од развалина српских цркви и монастира, на 
Кршуму планини, која је се пређе звала другчије, трагове од развалина неког српског града и т.д.  

Како је се у старини ова планина звала незна се; неки нагађају да је се тобож звала Топлица, 
други Расина, а неки чак и Бања; али је све то само жив ми Тодор, да се чини говор. Потурице би 
знале, но неће нипошто ни речице да кажу. Од поменутих 2000 и неколико кућа, ако их одиста 
оволико има, само је 150. арнаутских, 50. турских цигана, а преко 800 потурица или Срба 
мухамедове вере. Но као најважније ово је: што се овде налази само један једити ханџији, или 
крчмар, Србин из Приштине, неки Аксентије, и тај једини држи под кирију крчму, а боље урвину 
турску. Што неки путници наводе: да има неколико десетина српских кућа и одвећ мали број 
мухамеданских, слободно можемо рећи: да су их обманули и у једном и другом.  

Тако дакле, у целој овој нахији, ако су бројеви казаних нам села и кућа у њој одиста верни, 
било би: 1. У 40 села српских по 20 кућа у сваком, што је одвећ мало свега 800 к. срб. 2. Потурица у 
65. села по 20 кућа свега 1300. к. п. 3. Арнаута или Шкипа, — а боље и овде да се узму у потурице 
или Србе Мухамеданце — у 50. села по 20 к. = 1000. к. а. 4. у 5. села Черкеза по 100 кућа 500 к. ч. 5. 
у Куршумлији потурица око 800. к.п. 6. Шкипа око150.к. а.7. Цигана око 50 к.ц. 8. Срба 1. в. свега 
дакле 4.701: к, а. то ће рећи око 20.000 душа оба пола.  

Потурице дакле, или Срби мухамедове вере, узимају мах над Арнаутима, ако се могу назвати 
овим именом поарнаућени Срби. Мухамеданство је овде по свему и у свему господареће и с тога 
становници куршумлиске нахије, веле, неби своју Куршумлију мењали ни за једну паланку, па ни за 
градове и паланке; јер је у свима тима смеса разних вера, па је често мухамедова у најмањем броју. 
Осим, веле, 100 џандара — биће претерано — и Мудира Османлија или Туркуше — џандарима се 
незна права народност — остало је све из ове и оближњих нахија. Сви су, почев од хоџа и дервиша, 
па до шегрта и најмање деце овдашњи, а не туђини и странци — јабанџије — Што пак и сада тако 
зване Арнауте увршћујемо у чисте Србе, кои научивши, из невоље и политичких узрока, шкипски, 
свој језик оставише; о томе ћемо мало ниже рећи коју.  

Пре свега сада нам ваља одахнути душом; јер смо које на нашим ситним коњичићима васдан 
се трескали, а које опет ми и чича Сумбер пола се тресли, а пода пешке жичила, што није 
најпријатнија ствар по дубоком и густом блату, Крчма-хан или боље крчмиште и урвине од ове, леже 
готово усред шêра Куршумлије и чин нам се да је највеће здање, или боље, понајвећа је пустолина и 
развалина у овој паланци, ван ако се неизузме сарај, или царска кућа, у којој мудир, са 
куршумлиским меџлисом — саветом — и своим заптијама, — сејменима џандарима. — туркује. И 
ако су била прошла 2. часа ноћи, у Куршуалпји није, као по другим турским паланкама, да чим викне 
оџа на јацију — вечерњу молитву, — становници су већ сви у постељи, а нарочито вере робујуће 
мухамедовој.  

Овде није тако с тога, што је цела паланка правоверних, а ови се ни од кога, кад су сами, 
небоје; те с тога тако рећи цео овај шер беше дигао урнебес у свима своим кавама. Уз тамбуре и 
шаркије мењале су се песме, час на српском, час шкипском, а по изредка, и тек само по неколико 
речица, и турском језику. Нема тога превоверца из целе ове, и оближњих, нахија, који неби и 
најмању и незнатнију прилику употребио, а да, недође у ова шер правоверних. С тога они врло редко 
— и ваљда од како је Куршумлије свега два три, госта, странца, — и врло јевтино воде странца, 
гледајући на путу још да учине то, што треба; те да нога неверника неоскврни правоверних, и ако ће 
мали, али свакојаки свети и прави правовернички, шер.  

Напоменути урнебес није се односио овој огромној урвини турске крчметине, или ханетина, у 
којој беше закупник Срб из Приштине. Овај беше мањи од маковог зрнцета, што доликоваше самој 
урвини, а маснији и прљавији од свег ђубрета овог правоверничког шера, што одговараше и овоме и 
урвинама овим. На велику нашу лупу и дреку арнаутским језиком, ханџибаша једва се окуражи да 
најпре провири, одшкрине, па и отвори вам врата, презајући од дима и пламена пиштоља. Мало се 
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орабри кад виде нашег чича Сумбера без оружја и кад овај проговори србски; ''ама човече божији, 
што неотвараш већ једном? Море, знаш ли погибосмо од умора и лоша пута васдан путујући ?''  

Чича Симберу боље доликоваше српски, но арнаутски, језик, а он га боље и знађаше од 
арнаутског у коме се, чини нам се, врло мало разумеваше. Но то му не само неразумевање, него 
готово и право незнање, несметаше, да се не зове Арнаутином, али не никако ни за живу главу, 
Шкипом. На ово име, чини нам се, подједнако мрзиаше, као и на име Срб, Османлија, Туркуша, 
Ђаурин и т. д. Описивати ову урвину и пустолину било би а досадно и глупо, а управо је и немогуће; 
јер да се све што се зове гадом нечистоћом и ђубретом на земљи, стрпа на једно место, неби било 
нечистије, гадније, смрдљивије и поганије од турских ханова.  

Наш старац Сумбер, и ако је већ прави—ак —Турчин т.ј. Мухамеданац, и ако је више од 80. 
год. претурио, у младим годинама арајући, грабећи, убијајући и отимајући, а сада у старим већ и без 
оружја иде, јер је у неку руку као светац, — опет и њему самом, као Србину по народности небеше 
мила и права ова гадост и нечистота, која је своина Османске расе. Он говораше, да само због ове 
неволе почешће обилази шерове — паланке — нерадо свраћајући у ове. На захтевање донеше нам по 
једну, гаднију од сваке пачваре, изцепану и трошну рогозницу — асуру.  

— Дуго је се нешто у једном тукарићу комешало, докле непоче да одпушта позамашније шале 
на нашег Сумбера. То беше некаки Србин нз Црокупља, кои одавна познаваше старца, ама немаше 
прилике да га изпрескаче барем речима, кад неможе делом. Које због тога, а које због нечистоће јер 
немогасмо дахнути, одосмо на тако звани горњи бој; али тамо црње и горе. У свима су хановима у 
место соба димњаре—оџаклије—и то у онима, кои су грађени одскора, ја у старима нема ни од тога 
нигде и ништа; но се спава са коњима заједно и у ђубрету и мокраћи коњској. Ми обиђосмо све 
димњаре ове, и једна нам се учини понајчистиом.  

У Турској се нескида ни један путник па и ни један сељак нигде и никада, тако рећи, ван 
времена преобука. Ми се такође нисмо скидали, до што смо по обичају, опрали ноге; па се одма 
обули. Тек кад је жижак донешен гад у свему и свачему показао је сву своју силу, снагу и мложину 
неизброиму и не схватиму умом човечијим. Из тавана, изрешетаног куршумима, падале су, као 
дажда, стенице, одоздо навалиле буве и белке — као и свуда — еде се, негледајући на страшан умор, 
мал неполуде целу ноћ. Чича Сумбер је се целу ноћ и драпао и спавао.  

— Сутра дан још већег белаја. Наш чича Сумбер, које од брза хода јучерашњег, а које од 
потуричког шеретлука, из Куршумлије ни маћи пешке, па тешко и на коњу. Ми га нудисмо да 
непрестано аше час нашег, а час момковог коња, док се ми мењамо, на шта и пристаде; ама брат 
момак вели, неће са свог коња да се макне јер му га је још у Београду познати налазиоц и пријатељ 
дао за труд покрај путног трошка, кога нам је била дужност теглити, негледајући на то што би он и 
сам морао плаћати вођарину. Ово је још добро дошло нашој старини, да само може узети коња свог 
новог пријатеља старог такође седобрадог, али не беле браде као Сумбер, оџе куршумлиског. Оџа је 
још оно вече дошао био своме другару у свему и свачему још из малена. Још то вече нудио му је 
тобож бадава коња, а сутра у јутру једва га даде за 90. гроша, да га Сумбер јаше. Дуго смо се о свему 
и свачему са хоџом разговарали.  

Наша је цел била дознати оџин погдед на старину и народност, а његова дознати о нашим 
новостима, које му не беху немиле; осим убиства нашег великог кнеза Михаила, које му се особито 
допадаше. Ми смо му о свему и свачему причали, а нарочито о нашем београдском хоџи, џамији, 
потурицама, и т.д. кои у нашој кнежевини живе, а нарочито о нашем данку, слободи, правици, 
равноправности, војсци, топовима и т.д. И ако беше оџа фанатик ипак признаваше и хваљаше, 
заједно са Сумбером и још једним старцем, све поступке наше владе, а нарочито односно 
београдског хоџе и џамије. Само их изселење Турака, из Београда и других места, страшно тишташе. 
Ми смо им и ову ствар објасњавали: да је то налог султанов, а не воља наша; но све узалуд, што је 
дикла навикла.  

Што се народности тиче, ми смо им приметили: да незнају арнаутски, но да говоре нашински. 
Они признадоше, да се још нису могли научити арнаутски, а и да мрзе на тај језик; али га морају 
учити, јер другчије немогу од Османлија да живе, Причаху нами сви: да од стари људи редко по кои 
и по коју зна арнаутски, ван ако није досељеник Латинин из чистог арнаутског села скадарске 
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нахије; но младеж сада све више зна арнаутски, но нашки, и боље и више воле тај језик веле, од 
месног, нашког — што ће рећи српског. — Осим овога причаху нам; да они и нису Арнаути, но су 
Турцп прави — т.ј. Срби потурчени — али не Туркуше — Османлије — и азиати; да је ова цела 
нахија до пре 100 год. била чиста од Арнаута; па су ове почели султани, и то латине, насељавати у 
време кочиног, немачког, карађорђевог и милошевог рата.  

Нарочито је велики везир, пошто је на Косову, и код Пећи, побио у 1832. години Бошњаке 
под Хусеин капетаном њихним, заповедио: да цео овај кланац, од Косова, па до границе Мораве т.ј. 
кнежевине Србије, коју ређе зову Шумадиом и то у смислу, као јаком и снажном, али, Србиом и 
Србима никако ни за жива Бога — насели правим Арнаутима. Њих су испочетка на силу нагонили да 
узимају чак из Скадарске и Ђаковичке нахије Арнаутке и то Латинке, које нису знале други језик до 
арнаутски. Покрај своих жена, које су говориле српски, морали су и ове држати и тако учити 
шкипски. Сад опет, од Султана Меџида, морају отимати Српкиње од оближњих сељака, 
неразбирајући млого да л' су удате или девојке? Ко је тако чинио, а и сад чини, тај има та огромна 
права: да не плаћа никакав данак — а готово га нико и неплаћа од потурица у овој нахији — и да, 
нарочито, неиде у војску! Због ових повластица, а нарочито оне, да се неиде у војску, младићи су у 
време купљена војника, отимали, жене, девојке, често у нужди и оскудици и бабе, са овима се тобож 
венчавали; па пошто је пролазио тај сбор, терали су бабе опет од себе.  

Осим овог потурице и Арнаути ове нахије, не само да редко иду у војску и дају данак; него 
имају права да носе оружје без тескере, да купују барут, служе на пограничним стражарама, да сами 
себи суде, да им остаје крварина, једном речју: само да чувају границу, а да недају ни богу колача ни 
цару арача. Особито се похваљују и награђују, кои краду наше становнике и кои још при томе и 
убијају; јер је мање неверника и диндушмана. — Ево узрока зашто ваља скоро све звати потурицама 
т.ј. Србима Мухамедове вере, а не Шкипима или како се ови овуда величају Арнаутима. Кад их 
човек запита: да ли је то један и исти народ, Арнаутин и Шкип? Увек одоговарају: а јесу ли свеједно 
Турци т.ј. потурице—и цигани? Тип, одело, обичаи у свему и свачему једни су и исти са српским; 
шта више налази се трагова свуда од слава, а по неким местима славе, као и Срби православни.  

Самог Сумбера беше светац св. Никола, а хоџин св. Ђурађ, оног трећег старца св. Аранђео. 
Но негледајући на све то, ни један немогаше разликовати веру од народности, и ни један немогаше 
ни појмити, да је икако могуће да је што друго а не Турчин. За старине, урвине и т.д. причаху да су 
Османлије порушиле, кад су Турци — т.ј. они потурице — добили ову земљу на сабљи, ама од кога 
опет неће да кажу. Само Сумбер у путу идући Приштини, страшно мрзећи на Черкезе, при сретају са 
овима, признаде: да смо некада једно били, па ово турско, било боље и правије — т.ј. вера — те 
постадоше сви паметнији и свестнији Турци — т.ј. Мухамеданци — а фукара глупа — сиротиња — 
још и данас држи се старог греха и т.д. 

 —Благодарећи тој околности, што узесмо коња од оџе за Сумбера и што му одма унапред и 
платисмо, а тако се мора и обичај је, ми се избависмо те неприлике: да идемо сами у меџлие — савет 
— да пасош подпишемо. Оџа сам то учини и готов пасош донесе нам се. По наруџбинама свима и 
свакоме о старинама и снимцима ових, добисмо и препис натписа са мача цара Лазара из Мошеје са 
Косова, једне сабље и т.д. што ћемо на свом месту навести, а и иза Куршумлије, са урвина 
надвратног камена бив: цркве св. Николе, која је била покривена куршумом — оловом —од којег је и 
данашња ова варош, са оном планиницом више ње и речицом, име добила од Турака, као што 
причају потурице староседиоци овд. Наводимо тај натпис — за који, као и два напоменута са 
сабаља—не јамчимо, о коме, веле да је у три врстице написан и ако је верно снимљен гласи овако: 
 

 † † † Помоmию wца несьzданаго посиhшен~мь сина  
рождьнаго и сьврьшенн~мь дuха исходеmе сьzда сын 
божьствени храмь великомоу Yюдотвьрьцоу христовоу  
нико ... аzь вь христh спасh благовhрни сынь врал"  
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градине краль вьсесрьв ... zем ... лhть † S Õ С Õ М Õ. 
инд. 
 
Натписа веле, још има, али се нису могли снимити. 
Сутра дан рано, пошто страшно препапрено платисмо крчмару за његово хришћанско 

гостопримље, пођосмо Приштини. До Приштине све уз речицу Бањску газећи је преко 63. пута, од 
Куршумлије, рачунају добрих 16. часова, и то 8. до Подујева, а 8. од овога до Приштине. Млоги 
рачунају само 12. часова, а као што смо мало више напоменули: скоро све часове простора, у 
Турској, ваља у мање и краће рачунати; но што их тамо рачунвају. Ово је нарочито због хрђавих 
путова и коња уморних и т.д. Па тако је и у нас у кнежевини до скора било, а и сада је. И сада се, од 
Шапца до Лознице, рачуна поштанских. 12. часова и за толико плаћа ко путује поштом, а кочијаши, 
са добрим коњима, долазе за 4 1/2 до 5. највише, часова. Ми смо тако рећи предзорицом прошли 
мимо села: Љутена, Мернице, Кастрат и Тиховац, иза ког смо, непрестано газећи малену Бањску — 
речицу — на прекрасној обали ове поодморили се.  

Села су нам сва остајала са страна, а ми смо коритом бањским путовали. Да ли је овуда, или 
не, прави пут незнамо? Само то знамо, да смо једнога с товарима из Приштине срели. Пута нема 
скоро никаква, ван на неколико места што је само закопано, на обали ове дивне и прекрасне речице. 
Живе душе нигде није било видети ван неколико у малим воденичицама и ваљавицама по 
арнаућених и потурчених Срба. Одавде смо опет наставили наш пут гонећи у средњи кас наше коње; 
те дођемо спрам села Врела, у ком, на њивама, први пут видесмо живе женске душе. Одавде до 
спрам села Бањске, такође смо непрестано све уз Бањску речицу путовали и ову сваки час газили.  

Нама се чини да је наш вођ Сумбер нарочито ишао спутицама: да само не побиљежимо све 
што је било при путу. Он нам је се изговарао, да овуда иде ради самих нас; јер путом увек има 
хрђавих људи, а овуда нам је и ближе и безбедније. Ми смо му веровали, а готово и волели тај пут, 
што нам је, и ако, преко воде, опет наговешћавао старине. Тако смо у овом путу прошли 6. раз: од 
цркви старих, но тако порушених да се немогаше ни једно писмо, а камо ли цели натписи пратити.  
Од Бањске смо ишли, као што је напоменуто, опет у место путом, све уз саму речицу Бањску, скоро 
до самог њеног извора у планини Добино.  

Иза села Бањског обрнули смо у лево уз речицу и на прекрасним међупланинским кланцима и 
њинима неиђосмо на једну њиву у којој 8. Арнаутки копаху курузе. Оне су све крупне, високог раста 
и праве Српкиње, ван једне омалечке, црне као Татарке и округлог сићушнаго лица. Све су 
мухамеданке, а непокривају се нити носе димлије и шалваре. На њима су кошуље беле, као и у 
Српкиња, сукње беле са леве стране од појаса па до колена — докле су и сукње дуге — разрезане и 
са несастављеним полама. У оне мале беше прави мушки здраво убран и бео фистан, са широким 
первазом при дну око целог тог фистана. Све имађаху појасеве загасито плаве, а у неких ове 
разрезане сукње нису везано око појаса на кошуљама; но чак ниже кукова, — те се између ових 
сукања и појасева виђаху кошуље доста извучене, а нарочито острагу. На стасу су им црвени 
јелечићи, а косе су подвијене под марамама на главама и оплетене у кике са страна, које прелазе 
преко ушију, па се у једних острагу везују, а у других у једном перчину — и то девојака — спуштају 
низ леђа, као у нашој Мачви. Оне су са највећом озбиљношћу радиле гледајући нас изпод очију. Наш 
Сумбер није их, као мухамеданац ни погледао.  

Пошто измакосмо питасмо га за ношњу и он нам рече: да су оне све одавде и месне, а она 
мала чак из Ђаковичке, или Скадарске, нахије Латинка. Оне, вели, носе фистане, а жене овдашње не. 
Као и за сва, тако и за ово питање не беше му по вољи; но ипак, одговораше. Од спрам села овога за 
једно 3/4 часа повраћа речица Бањска у лево и ми смо непрестано њеним коритом ишли, док у 
једном кланцу ненаиђосмо на велике развалине. Ниже мало од ових стајаше једна дрвена зградица, а 
око ње неколико колебица. Из оне прве зграде иђаше потоком врела вода, и та вам је тако звана Бања 
Милоша Обилића, у којој је се последњи пут, пред битком косовском, окупао. По прастаром српском 
обичају и наш је се свети Обилић пред полазак у бој окупао, очистио и спремио душу и тело за вечно 
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насеље. Овај је се обичај, као и праве и истините чистоте у свему и свачему, пред бојеве, сачувао и 
дан данашњи у нашем народу. Прича се да ће онај први погинути у боју, кои се ма у чему оскврни и 
погреши противу старином освећених обичаја наравствености и народне чистоте! Тако је један на 
Лешници у последњим нашим бојевима са Турцима, први и једини од, све војске погинуо само с 
тога; што је се преварио, при поласку у бој, те пољубио некакву девојку турску. Први избачени, из 
турске, или непријатељске, пушке, куршум њега је у сред војске српске погодио, а други нико није 
ни погинуо. 

— Више ове нове бање дасчаре за 1/4 часа стоје дивне а огромне развалине, по причању, 
Обилића бање, коју је сам о свом трошку подигао. Сумбер причаше, како је највећи српски јунак и 
најсилнији у српској и турској војсци полазећи на Косово, овде се у својој бањи окупао последњи 
пут и омађио; те цара и 12.000. војника царских убио. Кад га питасмо: чи је био? Он одговараше: 
''наш'', а чијег је цара убио? Турског Мурата''. Кад му ово причање протумачисмо, Сумбер се 
страшно збуни, сплете, поцрвени и наљути; њему можда никад и није падало на ум: да се његов 
јунак и убиство турског цара Мурата са 12.000. војника, не слаже. Ово му је једино питање више 
разсветлило тамне и замршене појаве о Турцима и потурицама; но сва завијена и у лаж увијена и 
обмотана причања хоџа и дервиша! Он је се дуго и дуго борио, мислио, љутио, размишљавао и 
примишљао, док, нам једва једном не рече да треба да се иде.  

Разуме се по себи, да се нисмо хтели тако олако разстати се са овим прастарим и светим, за 
сваког правог Србина, местом. Говораше нам, да су овуда зли Арнаути, да убијају, плаћкају и т.д. ко 
се задржава при овој бањи, а очевидно се види да свет овде долази купа се и т. Он нам показа и 
неколико гробова, тобож убијених, а биће по свој прилици умрлих болесника. Више развалина бање, 
на једном хумићу виде се развалине од двораца Милоша Обилића, а са страна, троје развалине од 
прастарих цркава и трагова од прастарих гробља. Свуд смо около обилазили, но надписа нигде и 
покаквог ненађосмо. Мишљасмо да се и сами окупамо овде у овој води, што је хтео а сам Сумбер 
причајући нам, док још недођосмо до бање, о целителној води овој. Он говораше: да је та врела вода 
тако силовита и јака, да од сваке болести не само излечи човека, него, ко се више пута окупа у њој, 
повраћа и снагу и јачину, старце подмлађује. Он говораше, да за своје дојакашње здравље благодари 
само тој води; али она не мухамеданцима не само не помаже, него шта више и одмаже, а и није им 
слободно купити се ту. С тога нам је путом говорио, док недођосмо довде, да се, ако би нас ко питао, 
кажемо да смо мухамеданци, из Босне и мало онако језиком да занесемо.  

Кад смо баш били код бање и кад је се требало окупати, због оног питања, Сумбер, нехтеде 
нипошто и ни за жива бога, да се окупамо. Док смо се ми овуда бавили и скоро свађали, да се купамо 
или не, једно 5—6 наоружаних, као обично, Арнаута дођоше нам и почеше сриски, говорити, а кад 
им Сумбер одговори, натуцајући, арнаутски, они и сами тако обрнуше, такође натуцајући. По 
Сумберу закључили су да смо потурице из Босне; јер овај, уместо уских, белих, изшараних плавом 
обтоком, — гајтаном,—правих српских чакшира, носаше сукнене, а у место белог, изшараног, 
плавом обтоком, са разрезаним рукавима, гуњића, носаше прави гуњић од сукна, које се у нас из 
турске доноси. У место белог и повисоког, без оне пресамићености, калпачића, он имађаше стари 
висок, већ масан, фес турски. Док су се они међу се замуцкујући и којекако са натезањем арнаутски 
разговарали, ми смо опет заврљивали око развалина и наишавши на излупани надвратни камен један 
прочитасмо му и снимисмо ово николико речица  

† иzволhнїемь  wца, поспhшенїемь  
с  Õна  и  сьврьш Õнїем  ст Õа  дuха  

 
па више нема. Види се да је овај камен био над неким црквеним вратима.  

Даље, на излупаним одломцима, бивших надгробних споменика, виђаше се ово николика 

писмена: б, т, е, ж, н, г, z. а на једном лепо се читаху ова из 13. века писмена и речи: 
области срьпски~, на трећем престави се. Ми би још више овуда обилазили, а и на 
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развалине дворца, или боље градића, пењали би се, да нам само допустише. Чим су ова 6. 
примјетили, да ми нешто обилазимо, а по свој првлици по наговору нашег чича Сумбера, зваше нас 
арнаутски да се одатле мичемо док смо здрави и читави. Тако и после, последњег настојавања, да се 
окупамо у овој топлој бањи, немогасмо ништа учинити. Сумбер, као да се беше одиста, од оних 
уплашио, хиташе што се брже могаше, по овом врућем поточићу, кои се зове Топлица Милошева, а 
улива се у Бањску.  

Пошто смо били одмакли више од пола часа хода, каза нам Сумбер да је ова речица Топлица 
Обилића и да није Бањска јер се ова у Бањску улива. Сумбер је нарочито хтео да се користи овим 
путом и да се окупа у овој бањи; али пред самом њом одступи од своје намере, једино због оног 
питања. Говораше доцније, а и пре, да никад није овуда прошао а да се неокупа. Што то сада није 
учинио изговарао се да није смео због оних Арнаута, међу коима су двоица били арамбаше и 
хајдуци. Пре овога мучио је се како би се ми, као хришћанини, окупали у светој води, па је већ 
тобож и на то прилегао, да нам учини то добро и изузетак као странцу. Одавде смо опет окренули 
десно и дошли на Бањску, од ове обрнули лево уз планиницу Добине, а неки зову је и Дух, због села 
на врх планине тако званог. Ми смо се прихватили оне планине све уз речицу њену, која се по овој 
зове Добиница а и Дух. Пењали смо се непрестано све на више и више и после 2 часа хода, оставили 
смо речицу у десно, а ми смо пошли у лево врху планини.  

Скоро од самог дна њеног, па све до врха, направљен је за 6. хвати широк пут, и то такав да је 
се још сада на млогим местима провалио; те нам коњи у мал ноге неполомише. Где је била провалија 
каква, ту је инџинир мулазим некавав, навалио букве, грмове, а по где где и брезе, па после насуо 
земљом; те ова, међу растављеним овим дрвима, још сада пропада. Док грање од ових изтрули, док 
сама ова дрва попусте и размигоље се под теретима, онда ће ово бити права вратоломија, а не пут. 
Добино је врло висока планина, обрастла донекле грмовима и другом шумом топлијег земљишта, а 
виша буквама и изредка по где где брезама. На врху њеном нема никакве шуме; но је голет права, 
обрасла прекрасном зеленом  травом.  

Лево се виде развалине од некаква бившег градића Старог, покрај ког је данас село тако звано 
Дух; даље имамо развалине од три цркве и неких зграда. Сумбер: причаше, да је право име овој 
планини, као и селу и развалинама, Дух; да је ту у старини седео некакав Бан и т.д. На разна питања 
љутито одговораше: ''Ама синак, знаш да је ово пре све било каурско и баш кад хоћеш српско; па су 
наши,-а ми? и ми смо били некад што и ви- Турци ове земље све освоили, и све што је било ту 
порушили; да су се ови људи овуда преверили, што су видели да је турска вера боља; да им је млого 
којешта обећано, а сада скоро све одузето и т.д.  

Кад је овај град разорен, разорена је и она Бања, Топлица и остало. А Дух се зове, што је ова 
планина негда била млого виша, па се у човеку заптије дух идући на њу, а сад је ето видиш млого 
нижа'' и т.д. Даље причаше: да је све то порушено, одма после битке косовске, а што се тиче 
народности све признаје, само није Србин; јер под том речју разуме се вера, а не народност, не само 
у њега, но и у свију потурица. Он, као и свака потурица, неможе никад да одвои веру од народности. 
Увек ће ти признати: да је био православни; да је био Србин; да није Османлија, ни Шкип, да је било 
пре Косова његово, српско, царство; да је сада прави Турчин и ако није, ни Шкии, ни Черкез, ни 
Татарин ни Османлија; али тако исто није ни Србин! Србин значи православног. У правих Турака, 
или Османлија, то је име политичко, неверничко, диндушманско; с тога сваки правоверац, не само 
без икакве одговорности, може убити оног ко се зове Србин; него је још и добијао од државе, у старо 
доба, па и сада у правој Србији, по 30 дук. цес. награде, из државне благајнице. Овако, и све ово, 
причаше сам Сумбер.  

Према овом говору може се лако закључити, да је ове старине још Бајазет порушио. Од свију 
турских султана, овај је се, својом турско-монголском нарављу, да све и сва руши и утамањује, 
највише одликовао, као што ћемо даље видети. Са ове прекрасне и дивне голе планине прекрасно се 
види дивни и чаробни Копаоник, са својим огранком Бајгором и поменутим чистим српским селима 
и нешто потурица.  

Прекрасно се и најлепше види, како се наш Копаоник савија југо истоку и спојава са своим 
огранцима, тако званим нашим Јастребцом, Добином планином, Бутовцем, Вељетјеном и т.д. и 
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прелази преко Лаба на леву страну Косова, остављајући на десној, Бајгору, Грдеч, Подкопаоник, 
Звечан, Чичавицу, Голеш на ком беше силан Влах-Алија и т.д На врху ове планине мало смо се 
одмарали и наше коње напасали.  

Међу тим ми смо ишли развалинама, по коима се играху арнаутска дечица, скоро са свим 
нага, чувајући овце и јагањце. Ову децу, као и свуда арнаучиће, видети, значи видети праву српску 
децу и у типу, и у навикама, обичаима, наравима и т.д. Да би се још више ова једнакост огледала, 
неизостају и свиралице и двојнице наше, и једне и исте мелодије свиране кроз ове, ако се првобитни 
гласови и тонови наших напева, могу назвати мелодиама. Ништа више ненађосмо овде до ово 
испрекиданог натписа, дубоко урезаног у лепом белом и прекрасно отесаном камену: 
 

поправи се и wбнови лhтоу † s. т. о. и.  индик изб: 
 
и остатци на надгробном споменнку   
 

†а. р. к. f.  погибе воивода влькь мрькшикь 
 
више нема.Дакле први односи се години 6378. пре, а други 1.129. год. после Христа. Знатна старина, 
но штета велика, што се несачуваше ови цели надписи: Можда их има и целих, али које велики, као 
вуци зелени и зли, потурица или арнаути, пси, а које мржња наше старине Сумбера на записивање, 
примора иас; те се морасмо одма кренути и спуштати низ овај Дух или Добно планину.  

Јужна страна његова, није тако мрачна, влажна, страшна и обрастла старом шумом, као што је 
сјеверна, а није тако ужасно ни стрменита; но се постепено спушта, и обрастла је скоро сва 
прекрасном младом грмовом шумом. Идући тако од врха ове планине, на коме има осим осталог, 
неколико разорених старих ханова и два још цела, проминусмо село Пепељевац, које нам остаде с 
десне стране. За једно 1/2 часа ниже овога, а скоро 2. од врха планине, долази се у једну прекрасну 
шумицу грмову, иза које стоје три хана, обично као и свуда, ограђена високим зидом, са 
прорезинама за одбрану од насртајућих.  

Ми два прођосмо, а у трећем крајњем наш се Сумбер сврати, да се мало одморе коњи; јер на 
планини нехтеде их одмарати, што заврљивасмо око оних наших старина. У хану су три, вишији од 
свију наших највишијих људи у кнежевини, ђаковалије, о коима је Сумбер мислио да незнају српски. 
Тек што смо ушли у мрачан, гадан и сав почађавио од млогог дима, без димњака, хан, одма метнуше 
и скуваше грке каве, а коњима, који су упореду с нама били, даде се зоб. Од хана и његове ограде, 
кроз која смо ушии, као и она друга куд су коњи уведени, одма се закључаше врата. Ђаковалије су 
све три од пете до главе наоружане, као и све потурице овуда или арнаути.  

Није прошло ни 3. минута, а зачу се страшна лупа на оградским на ханским вратима; лупу је 
спроводио арнаутски шиштајући говор, и пошто један од ханџија отвори врата, у хан уђоша 4 
наоружана арнаутина. Дуго су говорили са Сумбером, у ког је се лице непрестано мењало; 
напоследку из једног угла извуче се један још вишији ђаковалија, само у кошуљи и гаћама. Од њега 
се она троица, као стресоше, а он јецајући од болова, понуди им кафу, ови узеше, и говор се као 
нешто веселије продужи.  

Нама се Ђаковалије обрнуше са српским говором и питаше нас: ''куда, ако Бог да?'' Ми им 
одговорисмо, а они сви четворица: ''хајде идите брже а ми ћемо ове овде задржати''; Сумбер са 
ханџиама притеже коње, а пошто изађосмо из хана, поче говорити српски; јер га ханџије, ђаковчани, 
неразумеваху добро кад којешта натуца шкипски, Наш прави пратиоц и вођ неразбираше овима баш 
ни речице, шта зборе и говоре. Од хана појахасмо наше коње, а мало даље Сумбер нам рече, да 
сјашемо и да идемо напред што се може брже; ово је исто и он учинио а нас двоица низ ову планину 
пешачисмо, док наш прави пратиоц, несјахиваше ни уз брдо, ни низ брдо.  

У путу Сумбер рече како, је Ђаковалиама лагао: да смо, из Босне, Турчин; како је држао, да 
ови незнају српски, па се ђаволи овуда већ научили и говоре српски, боље но он а он, незнађаше за 
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то; како су нас, по говору, познали да нисмо из Босне и т.д. говорећи нам, да у будуће по мало 
заносимо онаво босански. Она троица беху разбојници и да се из оног тамног угла не извуче онај 
четврти ђаковчанин, хтедоше да затуре кавгу, држећи да смо Османлија и човек са новцима. 
Ђаковчани су их одвраћали од зла, Сумбер молио и т.д. али без оног болестног, кои је и сам 
разбојник, неби било ништа; но би се морали пушкарати. Ми смо видели и приметили, неко 
комешање, и с тога нам је, као и обично, рука лежала у џепу на малом нашем револверчићу.  

Ко незва какву храброст даје човеку оружје, па ма оно и најгоре и црње било, и ко није 
испитао овакве прилике; томе се неможе казати и описати. Са нашим реводвером, осим остале две 
пушке, ми смо имади поузданих, 6. другова; а без њега нигде и ништа.  

Тек смо били на половини ове планине, у слазењу, непрестано скоро трчајући, само да 
измакнемо из шуме ове; али нас срете нишки Мутасериф са 12. војника коњаника и до 80. којекаквих 
башибозука, на коњима, а 20 -30. пешака, као и први од главе до пете наоружаних. У среди јахаше 
његова преузвишеност, пуна набељеног и на румењеног лица, а косе браде и бркова намазаних, 
црних бојама и помадама. Висока и широка сунцобранчина, коју са страна држаху две личности, 
заштићаваше преузвишеног мутасерифа од сунашца божијег. Они кои пред њим иђаху на коњима и 
пешке, ношаху дуге пушке са обрнутим цевима, напред, а кундацима на раменима; а кои острагу 
обично како се носе на рамену дуге пушке; а са страна са обешеним о раменима пушкам обрнутим 
кундацима његовој преузвишености а грлићима у поље. Страшно изгледаше пратња његова; сви 
намрштени са закрвављеним очима, и зверским погледима, баш као да су сви побегли из куће 
бесомучника и згранутих.  

Његова преузвишеност, са османско-европски-грчко-бугарско-ерменским полициским носом, 
беше намирисала у нама два мириса, а нарочито кад смо му се одазвали на речи. ''Огурала'' 
махнувши руком више чела, чему нас је научио Сумбер, да учинимо кад сретнемо Османлију. Од два 
мириса један му је мирисао као да смо Турчин, а други Србин. Његова преузвишеност хтела је ово 
дознати, и пошто смо по савету Сумберовом, све брже и брже измичући, и прилично измакли те се 
опростили и од ове беде, рече нам да је имала доброту запитати своју свиту турским језиком: ''Шта 
мислите, које и шта је овај? Ово је или Турчин или Србин? Бошњак није, Арнаутин није, европеац 
ђаурин није.''  Приближенији одговорили су му, наравно османско-турским језиком: ''Ак Турчин!'' 
што ће рећи прави Турчин. Али је се његова узвишеност сумњала, и да неизмакосмо подалеко, хтела 
је баш да дозна, Сумбер је разумео њихов говор и према томе одмеравао алчу, својега побратима 
хоџе, својим огромним дреноваком, а сиромах се алча већ једва мицаше, од тешка умора. 

Наравно је да смо и ми сами потпуно сљедовали његовом примеру и по његовим саветима и 
налозима, потпуно и најтачније поступали, тако исто према нашем дори. По свом обичају, он је и 
овде благоизволео сврнути с правог пута, те шеврднути у лево на село Крпиме и удесно на Добридол 
на Лабу; из овога опет разпутицом и спутицама у Сибовац, а из Сибовца правим путом у Дубницу, 
Обранчу, и Летонце, па у Падујево или Подујево, у ком се и коњски пут састаје са нашим 
коњаничким из Куршумлије.  

Како се прође Пепељавац и спусти се са планине Добно, или Духа, одма се отвара огромна, 
прекрасна међупланинска, хумиста котловиност, шира од 3. часа. С десне су стране села потурица, 
Арнаута и Срба, а с леве, све крај колског пута, огромних 5. черкеских, прекрасних села, од којих 
свако брои, у средњу и најмању руку, по 100 добрих кућа. Ова села и немају других имена до 
Черкеска села, а како их сами Черкези зову незнамо, нити могасмо дознати.  

Наш Сумбер хитао је последњем хану подујевском, а има их свега 3. У првоме пре годину 
дана догодила му је се одвећ велика несрећа од Черкеза; па га нехте ни гледати, а у другом су, по 
речима његовии, саме ханџији разбојници, којима су све вере подједнаке, и из свију вера, своје госте, 
шаљу богу на истину. Он је од овог средњег хана страшно стрепио и на срећу нашу у њему небеше 
никога, а ханџије, најевши се у сред подне, изваљале се под оружјем и са дугим пушкама у рукама, 
па хрчу, тако слабо, да се чак на пут чује њихна хркљава и носева им писњава.  

Старац Сумбер препоручиваше последњи хан и ханџију, као поштена и правог свог 
пријатеља, и ми смо се из свију сила упели, само да што пре дођемо до овог; те да једном данемо 
душом, а коњи су нам били скоро већ сасвим попадали. Издалека чула је се песма, но као запевање 
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неко, а не песма; ханске вратнице беху затворене, а кад дођосмо спрам хана, вратнице се отворише, и 
кроз њих, изпред хана, осуше се три пушке право на нас. Ми смо били преко обичајно измакли 
напред, а куршуми подалеко прозвиждаше мимо наше уши. Сумбер кад то виде викну нам: ''лакше'' а 
свог коња ободе, дојури до спрам нас и пође из међу нас и хана. Непрође ни 3 минута, а још три 
пушке осуше се, опет право на нас, и онај што попеваше још жалосније дераше се, управо кукајући. 
Сумбер је зборио арнаутски мешајући и по неку турски онима у хану вичући нам непрестано:'' удри 
десном ногом коња да не опазе да се боимо, па што брже измичимо синак! Ово овако исто и он 
чињаше, и ни заједну длачицу спрам иас нити изостајаше, нити измицаше.  

Говор је његов можда подејствовао, те се мало задржаше, ама се осуше још 3 пушке право у 
нас циљајући и ми срећно прођосмо овај поштени хан у ком је ханџија поштен и пријатељ Сумберов. 
Наш вајни први пратиоц беше се уплашио, управо смрзнуо се, дрктао као лист тополин, а пребледео 
као крпа и у место да нас заклони од стране хана, као што му и Сумбер говораше, он се иза нас 
заклањаше нама и Сумбером од хана. Страшно псоваше путом Сумбер говорећи: ''ама недржи ти 
веру у псећој вери." Они су нарочито на нас пуцали; али, или им је пиће — ако су били пијани — или 
незгодна месност, изпред хана, кроз вратнице, и ове, сметала; те од 9. метака ни један непотреви. 
Онај што је певао био је везан и по свој прилици Србин; јер немаше оружја, а сав бешс сиромах 
изцепан и избуцан. Он кукаше, а не певаше, што је се видело по крупним сузама ееговим, на које се 
одљуди несмиловашс. Сумбер напротив тврђаше да је, као бајаги, Арнаутин; али се и из његова 
шеврдања видело да је Србин. При помлсли, да је је то био Србин, ми смо се били страшно 
огорчили, сматрајући као за неку дужност да га као избавимо, а понижење да га оставимо у рукама 
варвара. Сумбер нас је уверавао противно, бојећи се повраћаја хану, а ми смо се целог пута кајали 
што се несвратисмо у хан, које нек се препише оној изненадности, сбуњености, а најмање страху.  

Пошто смо већ сасвим били ван сваке опасности — и ваљда с тога — и пошто смо дошли к 
себи, хтедосмо да се вратимо у хан; но Сумбер увераваше нас ирво: да нису тобож, на нас пуцали, 
већ овако од весеља, и друго; да оно и није, Србин, већ Арнаутин неки с коим се они, тобож, шале.  

Нас је ова ствар страшно тиштала и доцније разбирајући дозналисмо: да је онај везани био 
Србин из оближњег села; да је случајно туда прошао, па запао у ђавоље руке; да су га мучећи на 
разне начине свог исекли жива у комадиће те је сиромашак, ни крив ни дужан, најтежијим мукама 
уморен. И коњи и ми једва смо се мицали, ван нашег првог вође, кои непрестано јахаше, од наше 
границе па све докле је ишао несјахивајући ни уз брдо ни низ брдо. 
 Тако једва  дођосмо у пољу, под леву обалу Лабову и ту се одморисмо Овде смо се станили 
једно због пртљага и харема мутасерифа нишког, а друго због непрестаног тумарања Черкеза на 
воловским колима и пешке. На њих је Сумбер, као и све потурице и Арнаути, страшно мрзео, а 
нарочито од догађаја у првом подујевском хану. Колико је био овај догађај, Сумбера са Черкезом, 
смешан, толико је исто и карактеристичан.  

Ми смо већ једном казали: да је наш вођ Сумбер савршено српског типа човек, плавих очију. 
и т.д. Черкез један десивши се у хану томе упозна се, по његовом плавом српском типу и по бради, 
да је Москов-Рус — и наваљивао је непрестано да га, као Москова убије, вичући једну једину до сад 
научену турску реч: ''ћес Москов ћес'' што ће рећи: ''сећи Москова сећи.'' Черкези и дан данашњи, 
негледајући на толико година што су већ у турској, незнају ни речице турски и ни један други језик, 
осим свога, а неће туђе ни да знају. Арнаути су разумевали и по речи ћес и по свима покретима, да 
хоће Сумбера, ни крива ни дужна, да убије; натерали су овога пред Черкезом да клања и т.д. али је 
све то узалуд; наморали га да се свуче и то је било узалуд, све дотле, док им Није испало за руком да 
га некако сакрију. Сумбер се истина спасе, ама два Арнаутина падну ту од Черкеза па никоме ништа, 
као и два на путу.  

Турци, потурице, Арнаути и сви, осим косовских Срба, боје се Черкеза као живе жеравице. 
Черкези су још до дан: дана савршени и прави господари свега и свачијег имања, само које им се 
допадне. Они краду, арају, мање убијају, отимају не само ствари, иего и њиве са плодовима и ливаде; 
па им суда нема.  

Косовски су их Срби заплашили страшно убивши неколико батинама, те их се прилично боје 
иначе сви остали пред Черкезима стрепе. Они скоро и немају шта од Срба да отимају па их, и 
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недирају, јер: ако је плод на воћки; спахин је; ако је храна у пољу, спахина је; ако је добра и плодна 
земља, спахинаје.ако је лепа и добра њива, ливада, и т.д. спахина је; ако је добар во спахин је; ако је 
крава, спахина је; ако коза, овца и т.д. па и сам пас; спахин је и т.д. Србин нема ништа друго до 
душе, а и тело неприпада сво њему; но спахији клетом, па и воља и помисао и т д. Од кад је 
неколико Черкеза пало на Косову недирају више Србе. У паланкама и градовима краду очигрејно, 
отимају, узимају и т.д. па нико главе да осврне.  

Једно дете српско случајно је ударило Черкезче, ово га убило, а Черкез још и оца оног 
Српчета; па нивоме ништа, што пропадоше узадуд, две српске душе. Суд и власт турска, потурицама 
и турцима, кад им Черкези отимају, кад их бију и убијају, вели: ''нека их, нека, они су царски људи, а 
ми смо царско робље. Ми их морамо трпети, па да нас све покољу. Цар има власт од нас да чини што 
хоће; јер смо његово робље, а њима цар даје сву власт и сва права; па нека чине што хоће. Они то не 
чине, но цар?''  

Черкези су сви у опште, изузев нешто мало Татара међу њима, високи, суви, танки, прави као 
стрела, одвећ црномањасти и управо црни; но са правилним цртама лица и лепи људи. Високи су, 
танки и прави, као стрела, прсију широких, а стаса танка, да се могу рукама обухватити; носе косе 
подугачке; на главама високе црне полукалпаке; плаве до колена доламе са црним обтокама, 
жућкастим панталонама и чизмама или штифлетинама. За појасом носе пет шест неких ножића, 
пушчица, па чак и иза леђа до две прекрштене пушчице. Појас им је широк ремен — каиш — о 
бедрима носе, сабљу, о рамену дугу праву и скоро у једној врсти цев и танак кундак, пушку. На 
прсима, и то на долами стоје им у два, у неких у три, а и у један ред, фишеклије, у коима су им 
фишеци. Језик им је страшно заплетен, брз, замршен и подмукао; а они су у опште здрави и окретни 
људи.  

Овдашње земљиште и поднебје негове им, с тога почињу слабити, а деца им се, као и у свију 
насеоничара, недрже. Говоре, да су им жене одвећ гадне и још црње од њих, све у самим дроњцима, 
но доста крупне и стасите. Што су Черкези овако прави, узрок је тај, што матере, у место колевки, 
везују малу децу на праве дугачке даске и то на један крај а за други узму, и кад, иду на рад, упрте 
ове даске са децом на рамена и тако их одрже и подигну. Ово чудо и сами смо видели. Даска је та 
дугачка скоро за 1. хват, широка за непуну стопу.  

Као што напоменусмо, међу овим Черкезима овуда има доста Татара са типовима њиовим, 
кратачки, омалечки шишкави, дебелим округлим главама, узким челом, кратким на врху широким 
подигнутим увис, а при челу сасвим угнутим, носевима, као но у правих наших, Бугара. Подочне су 
им кости одвећ широке, уши срасле се скоро са главама и т.д.  

Но осим ових на Косову, међу Черкезима, има један прави Рус, који је као војник на Кавказу 
заробљен и један Србин из Баната, који је такође тамо као војник заробљен. Они су се, по свој 
прилици, помухамеданили. Они имају жене Черкескиње, с коима су пород изродили, и причали су 
нашима: да им је боље међу Черкезима, него међу руским војницииа? Ово у кратко о Черкезима 
казано другом приликом допунићемо и коју више о овоме рећи.  

Последњи догађај, спрам хана подујевског, страшпо је наљутио нашег чича Сумбера, а 
особито кад види Черкеза у њега се, као што сам каже, црева претурају од муке. Тако љутит 
признаваше потпуно: да жали што ма ко једном неузме ову земљу и неуреди како треба говорећи: 
''Ама да хоће макар цигани да дођу, па би и ови бољи били од нашег крмка — султана — у 
Цариграду.'' У љутњи својој потпуно признаваше, да је у нас све боље и ваљаније, но у њих: ''једино 
је, рече, вера, вера вам, вала синовче, квари све. Како је то, молим те, узети једну вештицу, оковати 
се, па немоћи отрести је се? То је и код будала лудо, а камо ли код паметних. Ја сам мењао 3 жене, 
имам једну последњу, а хвала богу здрав сам и још снажан; жена ми је изанђала, па хоћу ово дана да 
узмем девојку од 15—16. година. Имам два сина, као два сокола, ама ћу их са дечицом опет 
претећи'', и још млого којешта причаше. Изгледа само то: да их вера везује за Турке, на које мрзе све 
једно као и на хришћане.  

Тек смо мало почели куњати, ал' у место да прође са мутасерифовим пртљагом један у 
европском оделу—и фесу разуме се—а он са два пандура право к нама. Најпре нам назва бога 
турски, ми ћутасмо, а Сумбер му одговори. Он онда поче арнаутски, грчки, цинцарски, италиански и 
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напослетку већ покварено српски, или бугарски. Ово беше бугарин, секретар мутасерифа нишког, а у 
ствари његов харембаша, т.ј. поглавица харема, за коим и иђаше и о ком вођаше бригу. Било је дивно 
видети га, како неуме да јаше, па га два пандура пешачећи подржавају. Иза њега јахале су тако исто 
и хануме неке, и он је у неку руку изгледао, као и оне покривен белим платном и онако јашећи. 
Њему је Сумбер казао турски и арнаутски да смо бошњаци, а по нашем одговору виде да га је 
преварио. На наше одговоре; да идемо у Приштину, он одговараше: ''вь славната Блгариа-та ште те 
да си прошетате?''  

Он се јако тужаше на Србе и неке српске књиге, грдећи најцрње и гадније, све што је српско, 
ама га у свима измишљотинама, на пречац одбијасмо. Сумбер је се био уплашио од оваквог преког 
говора; јер није шала мутасерифов харембаша, или како се он називаше секретар. Наравно, да се 
Сумбер у толико више страшаше, у колико је овде и обичај да се све казано, код свију сталежа и при 
свакоме говору, каже са највећом притворношћу, лагањем и улагивањем. Тако и иза Подујева, —у 
коме беху, за битке Муратове са царем нашим св.Лазаром, последње, или боље прве страже турске 
пред војском српском, — неостадосмо на миру.  

Сумбер, од ових догађаја, беше млого љубазнији и целим путом причаше нам о свакој 
месности и са чега је знатна и чувена додавајући: ''Сињак! ваља мрве и да слажеш, кад што с ким 
збориш; јер овде није Шумадија!'' Причао нам је млого о животу пограничних Турака, или Арнаута, 
и о животу наших пограничних Срба, с једне и друге стране; тужаше се млого на младеж турску, што 
задиркује наше у кнежевини, и опет на наше што ови, истина и ако никада ненападају први на 
потурице, увек двогубо врате увреде: те тако иде вечна распра, која неда да се боље познамо и 
зближимо. Причаше нам о правама њиховим и тајним налозима, па за подујевце рече: ''Ето ови пси 
несмеју по канонима без силаф тескере — листе за оружје — да носе оружје; ама они непрестано 
бегају од власти приштинске; хоће на силу бога да подпадају под куршумлиску те тако нити су 
наши, ни ваши, а оружје, као и ми носе, краду, харају, убијају и т.д. а и лако им је чак овде све то 
чинити''. Заиста од Подујева ни једна потурица неноси оружје без писменог одобрења. 
  — у Главнику прегазисмо Лаб и одавде управо почиње да се она хумиста котловина сужава. 
У овом се селу сва три поменута пута састају; те одатле једним иду у Приштину. Даље смо прошли 
које мимо, а које кроз, ова села потуричка: Свеља, Гртовце, Белопоље, Жуковић, Лужан, Мојанци, са 
по 20. к. и на страни десној Бањиште у коме су скоро све сами Срби са нешто мало потурица.  

О овом селу причаше Сумбер, а нарочито о једној главици прекрасној, да се зове ''Јунакова 
глава'' а село ''Јунаков гроб''. Јунак је тај, вели, био Србин, коме је још на Косову одсечена глава; он 
је исту узео у руке, а добар и виловит коњ понео га са Косова овамо. Бог свети зна докле би га однео, 
а незна се ни куд га је носио, ако неће бити двору Обилића у Дреници — западно од Косова преко 
Чичавице планине — а ово ће бити, да га је носио у Бањску оној Топлици, у којој је се Обилић пред 
битку окупао, па ваљда коњ опомињајући се последње зоби, тамо и пошао. У Дреницу и није могао 
од силне псеће—турске—војске. Девојка једна; месила је хљеб, па кад је видела мртва човека на 
коњу уплаши се и викне: ''мајко, да видиш мртваца, без главе, на коњу!'' Чим она то изговори, јунак 
падне, коњ цркне, а мајка јој рекне, ''проклета да си ћери!'' Девојка се одма окамени и оно место -
указујући га- зове се; ''Проклета девојка'' где је коњ пао зове се: ''Коњски гроб и Коњомор'' а јунак 
где је то се прозове; ''Јунаково бунило'', а где је сахрањен: ''Јунаков гроб.'' Гроб овај и данас чини 
чуда и јунашства; он лечи сваке болести и помаже свима верама; особито снажи и јача слабу децу и 
људе слабуњаве; женама даје млека, које немају; које нерађају, кад буду на гробу и поклоне му се, 
рађају и т.д.  

Он помаже свима верама без разлике, ако хоћеш право: то је гроб Милоша Обилића, кои је 
разпорио онога пса тамо -указујући на Косову, на тулбе Муратово — изсекао му 27. хоџа, хаџија, 
лала, везира и убио 12.000 поганих Османлија. Да бог да посветила му се десница и да је благословен 
и овог и оног света!'' Тако ово и још млого којешта причаше Сумбер, а ми се уверисмо: да је одиста 
ту гроб Милоша Обилића, а не у Бариљеву, као што нам је причано; да га народ поштује за свог 
првог и највећег свеца; да се тужан и чемеран на његову гробу још и дан данашњи вида и исповеда; 
да му одкрива болно и рањаво срце своје, своју тугу, невољу, свој јад, чемер, несрећу, муке, пакао, 
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пропаст, ништавилост, и униженост ниже скотова и бездушних ствари. Причали су нам, да и 
потурице одиста иду тамо и да и њима помаже и т.д.  

Ето, како прави и чисти наш тужни и чемерни српски народ у бив. царици и краљици, а тада и 
сада, Правој Србији, поштује и уважава своје, док већина нас у кнежевиии, осим свога џепа и 
себичности, и незнамо и нећемо да знамо ништа шта је овамо и шта се догађа! Ми живимо само за се 
и за своје најближе, као да смо све на свету постигли и у свему се усавршили ! Нас, врисак, плач, 
јаук, урнебес и најтеже муке на свету, наше рођене и најрођеније браће, као да ни најмање недирају, 
као да им ништа нисмо дужни, као да им нисмо обвезани учинити све оно, што и себи, самима? Ми 
се бавимо само нашим унутрашњим стварима таво званом некаквом тричавом унутрашњом 
политиком, срећом и уређењама и то у најмањем делу некадашње Србије, необзирући се, што тај 
није Србија, но најмањи део репа њеног. Ми у овој мислимо основати срећу, државу, утврдити 
народност и остати вечним, док заборављамо и пренебрегавамо ону, Србију, са којом, и у којој би, 
само и могли одиста бити срећни, и колико је то за поједине народе могуће, вечни. Опаметимо се 
једном, док није још доцкан; сближимо се и здружимо једном; оканимо се унутрашњих зађевица и 
којекаквих ситница и безпослица; одпочнимо својски и братски радити сви скупи да се ујединимо: те 
тако да постанемо људи, држава и народ, а иначе ће нас некада прождрети и прогутати туђа хала и 
сила.  

— Одгоре поменутог села, наступивши већ у кланац огранака Копаоникових Пруговца и 
других, са огранцима Велетјена, или као што се овде зове Бутовац, кои су оба опет само огранци 
планина новобрдских,—иде се непрестано кланцем, и неколико пута прелази Лаб, још мимо, и кроз, 
ова села: Мојанча, Љупча, са караулом, и Врањидол. Од овог Врањегдола па за 1 1/2, час покрај села: 
Прговца, Бариљева и Босиља, а у млогих погрешно Бесиње, опет се долази у прекрасну котловиност. 
Ова се опет сужава огранцима Копаоника, таво званим, Пропаштица и Планиница, са Бутовцем 
огранком новобрдских планина, или, прелазима Копаоника на југо-исток. Одавде леви пут иде право 
у Косово равницу, а десни преко високоравних огранака у Приштину, кроз села Брњице, а покрај 
Маковца. 
 

ГЛАВА VI. 
 

Приштина; њени становници и старине; Грачаница, њене старине и хрисавуља; њена  
новија и садања судба; Јањево са своим старинама и становницима; Косово поље;  
битка косовска и остатци од ове; тулбе Муратово и старине око њега, народонаселење  
приштинске нахије и по које старине у њој; народне српске песме и 1. шкипска.  

 
— Одавно је била прошла турска јација и тек по где где, кроз изпуцана врата и ћепенке, 

виђаше се по која свећица, где издишући светлуца се. Хришћани су већ сви били, или поспали, или 
се тврдо и јако затворили по својим кућицама и уџурицама. Само су правоверни мухамеданци 
задржали за се то право: да могу, докле хоће, ходати, тумарати, красти, отимати, харати и у кавама 
своим дерати се и певати. Ако је се и видео по кои православни, са огромним фењером у руци, 
погрбављен и страшљиви презајући и бегајући по сокаку, чувајући се да не наступи на реп каквог 
љубимца правоверних — пса, — као и ножа и куршума правоверних, то је била само изванредна, и 
особита редкост и изванредност. Тај или је се уздао у своје брзе ноге и јака леђа и главу, или је имао 
по ког јаког, међу правоверним, пријатеља, коме је редовно, за то тако огромно и врло редко 
пријатељство, плаћао данак, ако не већији, а оно ни мањији од онога што даје Султану и држави.  

Сумбер је хтео у потурички, а ми опет у српски хан, и у овој страшној, али челичној и 
надмашнијој шумадинској надпотуричкој јогунастости и препирци тумарајући по тесним, 
смрдљивим и изпроваљиваним улицама, једва се, у сред турског трга, догурасмо до једног турског 
истина ама у закупничким српским рукама хана, кои, ако није био гаднији и нечистији од свију 
ханова у султановој држави, није био ни чистији и пријатнији. Наши коњи били су од тешког пута и 
јаког терања тако обангавили, да три дана нису могли устајати и на ногама се држати. Ово и остало 
приморало нас је, да се мало дуже бавимо у Приштини, разуме се нејављајући се никоме и ни једном 



 89

од наших људи, но увек идући са вођом каквим којег нам је ханџија, за прилично скупу цену, 
находио.  

Што се тиче саме Приштине можемо рећи, да је на дивној и прекрасној месности. Од сјевера 
подиже се, више ње, Бутовац планина са развалинама старог града Преславо, а по некима и то 
садањим Бутовца; од истока и југо-истока огранци Вељетјена; а даље на исток Козник планина; на 
југ Грштић и т.д. У њој се слевају две три, а толико протичу, кроз њу, речице као: Стара или 
Преславица, Вељуша, тако звани Марков чадор, Калуђерски кладенац, Приштевка, Седамлула, или 
Жупањац, а даље мало југу Ветерник речица, даље Ајвали и Градчаница. Од запада 1 1/2 час протиче 
кроз сред Косова пуста Ситница. Од југа и запада стоје високоравни хумићи тако званог Ветерника, 
кои се већ сасвим губи у Косову равном. Удаљена је сјеверу од Вучитрна 4. од Митровице и Звечана 
6 1/2; јужно од Градчанице 2., од Липљана до 5.; Неродимља око 8 1/2 а од Качаника 10 1/2 часова.  

Дели се на 4. главне улице и то: Панађуриште, Варош, Циганлију и Пиринас Махалу, међу 
коима је на самој средини, Тржиште или тако звана чаршија. Приштина је препуна свакојаких и 
разних српских старина, а сва се скоро и састои из самих српских урвина и развалина, коих се 
величанственост и красота далеко и далеко уздиже над свима доцнијим целим и новим грађевинама. 
Као и у свакој српској старој паланци и граду, тако и у Приштини протичу помињате речице кроз све 
улице и дворове; те односе ђубре и гадости турске даље у Ситницу.  

У њој је, међу осталим старинама, старо српско звоно, са натписом српским из времеиа 
краљева и царева српских; ама га нико од ђаура несме видети и прочитати. Ми смо се у ове 
развалине а бив: срп: владаоца дворце, у коима је и поменуто звоно, били увукли, тражећи ма каква 
натписа; па све узадуд, а попели би се и до звона и снимили би натпис, само да беху стубље до њега. 
У правоверној султановој држави све се може учинити на три начина: или прекомерним новцем, или 
безобразлуком, а нарочито силом; па смо и ми оно друго немајући осталих потпуно усвоили, као и 
ово последње унеколико. Даље стои прекрасно изидана од тесаног камена џамија, коју је још Мурат 
почео био правити, кад је с војском пао на Косово. Он је није довршио за живота, но по смрти 
његовој његови везири; те се с тога и зове и Муратова и везирева аја — света — џамија.  

Даље од ње стои дивна и прекрасна џамија направљана од српске цркве, а зову је Бајазитовом 
или Бајазит џами, што ју је Бајазит од српске цркве св. Аранђела подигао, да благодари Мухамеду на 
задобивеној косовској битци над неверним. Иза ове стои такође прекрасна џамија од цркве св. 
Недеље, коју су, по битци косовској, подигле удовице изгинувших паша и везира. Осим ове три има 
их још 15. и све су поднгнуте од српских бивших цркви, монастира и осталих светиња. Неке од њих 
неслуже, а  већина их служи, међу које увршћујемо још 5. полудасчара и полуозиданих, на старим 
срп. црквама; дакле свега 23.  

Сад је само једна, мала и тамна црквица у Приштипи св. Николе, која је верно чедо доба 
Јашар-пашинога, кад су главе српске летиле с живих рамена срп; као печурке. Она је подигнута пре 
40 год. на урвинама старе српске цркве. У стара и до косовска времена у Приштини је било преко 48. 
које цркви, а које монастира.међу коима је била најзнатнија и највећа црвва ''Крстова''. У једној 
старини налази се превод турског преписа Приштине у време султана таао званог силног Махомеда, 
освојача Цариграда, у којој се у преводу вели ово: ''Пошто је овај Махомед освоио Цариград, крене 
се опет и на Србију по други пут. Он покори још бивше српске градове и паланке: Момину Клисуру 
— дан: Хисарџик на Балкану — Ихтиман, Самоков, Јустендил, Криву — Егри — Паланку, 
Жеглигово - Куманово дан: — Врању, Мораву — 3. часа западу од Гилана — Ново-Брдо; па удари и 
на Приштину. После тронедељне борбе освои и Приштину, коју при намештају и разређају своји 
војске овако подели: на Панађуриште, Гробљиште, Варош, Тржиште и Заграђе.  

Тржиште је — садања чаршија — сво било ограђено огромним зидовима — од коих се и 
данас виде трагови — и покривено.'' Где је тада било Панађуриште и данас је; где је варош, и сада је; 
где је Гробљиште данас је Циган - махала и Пиринас; а где је Заграђе, сада су шљивари и њиве, од 
коих на једној великој преко 6 дана орања, стоје трагови од самих урвина и развалина. Заграђе је 
тако огромно, тада, било, да је се уњ сва турска војска сместила и хранила. Назив ''Гробљиште'' 
казује: да је пре Неманића овде било пра-старо српско гробље , до Неманићских Срба, а од Неманића 
оно је сво ушло у Приштину и на њему биле подигнуте разне зграде и остало.  
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У Приштини је, као и у Грачаници, владао, по једној старини, Жупан Радослав, по свој 
прилици некакав рођак Немањин, кои је титулу краљевску, признавши сизеренство грчко над собом, 
заменуо са веливо-жупањском.  

У Приштини је био град у ком су по кадкад седели срп: владаоци, од лозе Неманића. Од овог 
се и данас познају трагови и урвине. Осим тога на урвинама митрополитске цркве све до 1862 год. 
познавале су се слике светитељске, натписи и т.д. као и на зградама, у коима су се учили ђаци, и у 
коима су писали црквене књиге и остало, тако звани писари светска и духовна лица. Недалеко од 
трагова урвина бив: града, још се познају урвине двора Милана Топлице, кои се и данас тако зове.  

До 1862 год. и дворови, ови, а нарочито поменута митрополитска црква, боље су се, но данас, 
познавали, а те године у два маха, које пожар, а које својевоља турска, по нарочитој заповести, млого 
су порушили и утаманили. Бивше урвине поменуте цркве обрнуте су биле у џамију, код које је 
урликао хоџа, али са дрвеног трема, или викала,налепљеног урвинама цркве. Недалеко је од ове 
цркве био трг стари, а сада је тако звана чаршија, и сви дућани, види се, да су били црквени; јер су 
давали овој кирију. Тако је и Мохамед 1453. год. освоивши Приштину и потурчивши Србе и цркву 
ову, заповедао; те се до данашњег дана плаћа кирија, од свију дућана, урвинама ове бив: цркве, а 
сада ни цркве ни џамије. Ова је кирија од 1862 год. пошто је и онај последњи трем, или дрвено 
викало, прилепак бив: митрополији српској, изгорео, са ког је хоџа викао, — пренета на остале бив: 
цркве, а сада џамије.  

У време пожара 1859 год. један Турчин чепркајући, по згаришту свога бив: 
дрвеног дућана, а направљеног уз зид од старих српских дућана, наиђе у дувару на велику громилу 
златних и сребрних српских новаца. Од ових су нека лица одкупила неколико златних, веле, 
Милутинових и Душанових новаца, које чувају, као највеће аманете. Овај дућан није био далеко од 
дворова Милана Топлице, на урвинама коих је, све до пожара 1862 год. и то над бив. вратима, 
стајала прекрасна камена плоча са натписом старо-српским. А како је овај двор служио за касарну, 
нико од Срба није смео уњ улазити и онај натпис прочитати. Онако пролазећи читали су, веле, да су 
то двори Милана Топлице.  

Преко пута, од двора овог, био је огроман и прекрасан ''Краљев Студенац'', студенац, кои је 
сада и млого и сувише изкварен а којега Турци зову: ''Битлија''. Недалеко од дворова Милана 
Топлице, а у самом бив. граду, стои спомиљати дворац срп: владаоца и то веле Милутинов; јер је био 
натпис, кои је гласио: да га је краљ Милутин, са краљицом Симонидом, обновио пре, но што је 
Грачаницу зидао. За сво време, док је се Грачаница зидала, он је са Симонидом, вели, седео у њему.  

Као што смо напоменули, благодарећи смелости и брезобразлуку; ми смо ове урвине строго 
прегледали и нашли: да су четвороуголне и дужина им је 25. а ширина 30. хвати. Сви су зидови још 
високи, без једне стопе, 4. хвата, до бив: другог боја. Рекосмо, да је ова висина првог боја с тога, што 
се са источне и западне стране виде целих по 7. а са сјеверне и јужне по 5. првог боја, прозора. Баш 
при самој земљи, или урвинама од овог дворца, стоје мали прозорчићи, кои казују: да су ту биле 
коњушнице, а још ниже подруми. У сјеверном је углу помињата кула висока сада око 15. хвати, а сав 
је овај дворац био на 4. боја, као што причају стари људи. У овој је кули помињато старо звоно, за 
које, по неки, и то њих врло мало држе, да је у Карађорђево доба из дан: кнежевине донето и на кулу 
овде метнуто за часоказ, већина, и то најстаријих, држи: да је то прастаро српско звоно, као што су 
свуда и по другим кулама, само стара српска звона, и ми се слажемо са овима тим пре: што су то 
старци од своих 100 год: кои су и пре нашег устанка слушали, како избија ово звоно на овој истој 
кули; што су неки имали и снимљене натписе с њега, кои су, веле, гласили: да је то звоно 
митрополији липљанској поклонио краљ Урош први.  

Западу од дворца овог, за 40 хвати, била је краљева база, 30. хвати дугачка, а 8. широка. Њу је 
Јашар-паша до темеља разорио и то све самим барутом; јер другчије, због њене тврдоће и јакоће, 
није могао. Дворац овај и бања поменута, зидан је онако исто, као и Грачаница, са онаквим истим 
шарама опекиним, међу тесаним каменом и т.д. Недалеко је од овог дворца аја — света — џамија 
Муратова и царска Бајазитова. На Бајазитову се сваког петка подиже алави царски барјак, а њу, као и 
Муратову, издржавају сами цареви турски и њихна царевина. Оне су подигнуте од развалина срп: 
цркви и оним истим оловом, без преливања, кои је био на крову ових цркви, покривене су, као и 
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остале џамије; те се с тога виђају некн и натписи на крововима њихним. Уколико је ово истинито 
незнамо, а знамо само то: да међу тесаним каменом, у зидинама њиховим, као и осталих 
приштинских џамија, има трагова од српских украса, па чак и крстова.  

Бајазит је одма до своје џамије, направио себи бању од српске неке задужбине. У зиду њеном 
и данас има прекрасно урађен камен са српским натписом; али како српске жене несмеју да иду у 
ову само женску турску бању, а и оне што иду немогу сав да препишу; тако ће овај натпис још дуго, 
за нас, остати непознат. Недалеко испред дворца краља Милутина стои други огроман Студенац 
краљев, сав у самом огромном тесаном прекрасном мрамору. Њега данас зову турском речју 
''Шедрван'' и има прево 12. лула, из коих излазе водоскоци. Турци редко допуштају Србима, да овуда 
пролазе, воду из њега пију и т.д: Ово нарочито чине с тога, пгго се туда налазе млоги српски 
натписи. Одма до овог краљевског Студенца, или садањег Шедрвана, стои једно здање турско, које 
припада војеном реду, а од овог је до 50. хвати дугачак неки прастари српски зид, висок преко 2 
хвати, уз кои су редом прелепљени све сами турски дућани.  

У турској махали још се налазе урвине од дворова некаквих Банова Рибарића. О овим 
дворовима тих Рибарића још се и данас у народу пева, али сада Рибарића Срба нема; него има 
потурица бегова, кои се сада прошњом хране, а некада су били силни и богати. За те дворе пева се; 
''Рибарића двори с Голешом су равни''. Нигде и ни у једној паланци српској, нема толико бегова, 
колико у Приштини; али су махом сви дошли до просјачког штапа. Сви су они саме чисте потурице, 
које имају мдоге и разне старине српске. Међу млогим прастарим писаним срп: старинама, које се 
налазе у њих, понајважније су неке писане, пре неколико стотина година, песмарице, које опевају 
пад Приштине, њене банове, кнезове, жупане и т.д.  

Нарочито је важна за генеалогију дан: приштинских потурица, о коима се пева и кад су се 
потурчили, као и како су се прозвали, пошто се потурчише, зашто су и рашто ово учинили и т.д. 
Осим приштинске бивше српске разне властеле, а садањих турских ојађених бегова и т.д. у њој се 
тако исто описује бив: српска властела, а садањи бегови: из Призрена, Тетова, Скопља, Дибре, 
Гостивара, Пећи, 'Баковице, Куманова, Врање, Вучитрна, Звечана, Новог-брда, Ниша, Пирота, 
Голубца, Кичева, Орида, Велеса, Кратова, Ћустендила, Видина и Митровице, као и кад је се и како 
кои од ових градова предавао Бајазиту и другим његовим потомцима.  

Недалеко од аја — свете — Муратове џамије, пре неколико година, случајно је пронађен 
прастари српски прокоп, кои је водио из града приштинског, срп: краљева, кроз земљу, на три 
стране. Кои су уњ улазили веле, да иде за 1 1/2 час изван садање околине приштинске и он је као у 
Новом-брду, Звечану и т.д. прокопан само зато, да би се кроз њега, у случају опсаде, могло из града 
побећи и непријатељу за леђа заићи, а и храну у град уносити. Јужно од приштинског бив: града, а 
преко речице Вељуше, или Вишеславке, испод једне турске куће, стои прастари српски кладенац са 
четири луле, веле бакарне, а други опет сребрне, па од времена побледиле. Прича се, да су га три 
краљеве ћерке, са братом, направиле, као знак неког мира закљученог међу собом. У обично умерено 
време излази прекрасна слатка вода, а у сушне годино кисело — бљутава. Нико незна ни каква је ово 
вода ни одкуда долази, као ни где јој је глава?  

У садањој Циганлији, а старом Гробљишту, стои читава џамија, која је остала од потурчене 
цркве. Кад су јој Турци били призидали прву мунару, Срби из Брњица, ноћу су је у три маха обарали 
и опет крст подизали. Обарали су јој мунару, везавши је ужетима, која су теглили запрегнугим 150. 
рала — чивта — волова; те тако рушили је. Од потурчене цркве св. Ђурђа, о којој ћемо говорити, а 
на истоку Приштине у пољу, где се турска војска свако лето слеже и учи, налази се један огроман 
прастари бунар, 1863 год:, због оскудице у води, почишћен. У њему је вода киселија од роичске. За 
10 хвати од овог бунара у каменитој стени стои художествено доведена вода у прекрасним српским 
водоводима; но савршено зазиданим. Исте — 1863 — год. Турци су хтели сводове овв воде да 
отворе; али се ни један мајстор није смео усудити да то учини с тога: што је онај зидар одма полудео, 
кои је први чекићем у зид ударио.  

Источно од Приштине, за 1. час у планини Бутовцу, а на једном њеном високом осоју, од 150 
хвати ширине, стои прекрасан кладенац тако звани ''Грмија'', направљен још српским краљевима од 
прекрасног белог дивно углачаног мрамора. Најбоља и здравија вода у целој околини овде извире и 
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то тако јака и силна: Да од ње цела река Велућа или Вишеслава постаје, која протиче кроз сред 
Приштине и иза ове улива се у Приштевку. На неколико хвати од овог кладенца стои пола у земљи, а 
пола на земљи, оборен прекрасан и дивно углачан камени стуб, на ком је се читало и мећало 
еванђеље на Богојављење, у време српских царева и краљева. Кладенац овај краљ Милутин у својој 
грачаничкој хрисовуљи зове ''Жупан Студенац''. Сваког 1. Маја овде Срби Приштинци излазе и 
проводе мајалос.  

Јашар паша, хтео је и ову српску старину утаманити и воду овог кладенца у Приштину 
довести; али кад све сврши, у Приштини направи чесму, канале, и кад хтеде у ове да пусти воду и  
т.д....вода у Жупанцу засуши на све луле! За сво време његовог пашовања, докле год није отрован у 
Цариграду, била је савршено пресала вода, а кад је он тамо умрьо . .. она је опет потекла.  

Даље у планини од овог кладенца Жупанца, или Грмије, познају се урвине, веле, од кућа 
Краљевића Марка. Причају да је он по косовском разбоишту, покајавши се, што на овоме није био, 
овуда лутао, спасавао народ и у овој кући становао. Пре 20. год. докле су се зидине ове зграде боље 
познавале, свакога празника долазиле су жене са целог Косова и Метохије па метанисајући, 
клањајући се и целивајући ове Маркове урвине, благодариле му: што је укинуо тешку свадбарину и 
погубио црног Арапина. Ни један се српски јунак толико неспомиње на Косову, колико Краљевић 
Марво. Кад што о њему чују да се чита, Косовци плачу, као мала деца,. Цело Косово мрзи на старе 
— па и садање — Приштинце с тога; што ови нису никад волели Марка.- Ову нељубав према Марку 
стари Приштинци су показали у томе; што га нису хтели да одкупе. Причају, да су негде у Босни 
Турци ухватили Марка. За њега су сви Срби давали; одкуп, а Приштинци не; те с тога на све ове 
околни Срби мрзе. Од Маркове ове куће, на врху Бутовца планине, стоје развалине града Бутовца, 
или старог Вишеслава. 

У целој Старој Србији, као и по свима српским земљама, нема ниједног врха на планинама, 
или највишијим њиховим огранцима, а да нема развалина од старих срп. градића; а тако рећи нема 
места, где се ненаходе развалине и урвине од цркви и монастира, које све порушише и утаманише 
дивље варварске чорде. Свуда и на сваком месту што је било српско потуричка је, а нарочито 
османлијска, рука нарочито сатрла и утаманила и још непрестано утамањује само стога: да се Срби и 
потурице неопомињу прошлости; последњи још и оног шта су некада били, ко су, одкуда су, и шта 
треба да су? Но опет има ствари које нису могле, ни— одпавши Срби, —потурице, па ни Османлије 
утаманити и затарити а то су: на свима садањим њиховим зградама и грађевинама трагови од 
српских натписа, шара, украса, а нарочито крстова, осталих светиња и т.д,  

Нема ниједног водоскока, па ни овај дванајестостубни код Муратове аја џамије, кои неноси 
трагове српске славе и величине прошле; нема комадића земље, ни зграде сада турске нове и старе, 
ни ичега на свету, па и на самим потурицама, и Турцима, што неби сведочило и Као прстом 
указивало на старину и прошлост српску. И, у колико је веће гонење и мучење Срба и свега српског, 
толико се више опада, да је све и сва само чисто српско.  

Примера имамо свуда и на сваком кораку не само, него и у сваком покрету и мигу 
потуричком и турском. Доста је ово: да је пре 26. година, за један једини божији дан, пало преко 280. 
приштинских првих глава, од беснила и својевоље потуричке и турске; доста је то, што Срби до пре 
25. год. неимадоше не само своје богомоље и школе, но тако рећи ни једне колебице своје на 
земљишту своме освећеном старином српском и драгоценом светом крвљу наших светих праотаца и 
прађедова. Није доста било дивљим азиским чордама, што су нам све ваше отели, порушили, 
потурчили и утаманили; но нам нису давали и недају ни стати ни видети оно што је негда било наше, 
а сада, у црним и тужним урвинама, њихово.  

Пролазећи кроз Приштину и тумарајући по њеним и српским и турским улицама, били смо се 
у место разжалили тако острвили и укочили од досаде и освете, да је требала најмања прилика; а да 
се разгоможди неколико проклетих ћелавих ћусла. Док смо још овако у овим мислима, и у оваквом 
разположају, остављали Приштину са њеним урвинама и старинама, па ево нас на Ветернику, са 
окрајака ког је, по фантазији потуричкој, преобучен гледао на Приштину, велики к: Милош и 
Михаило, размишљавајући: са које би стране наместио и управио топове своје на Приштину, као да 
за ову нису и сувишне и дуге пушке наше?  



 93

Идући прекрасним земљиштем светој Градчаници, прво се изван паланке Приштине, удара на 
Складницу — магацин — оружја, у ком веле да имају сада преко 18.000 иглењача, а други нас 
уверише само 5000. Овде је барутана, складница одела, хране и т.д. Беше у ово доба нешто редовних 
војника, веле, 2000. и више од 90. официра, са миралаима и другим, кои немају војника, но кои су 
над редифима — изслуаженим војницима — старешине; од ових воде спискове, рачуне, позивају их 
кад треба, управљају овима и т.д. Приштина је главно складиште војеног прибора, у целој околини и 
то без топова; а она је и место код кога обично свака војска за неко време стањује, па ишла из Босне 
даље у Турску, или из ове у Босну, Ерцеговину и на границу кнежевине, Црне Горе и т.д.  

Осим овог Косово је т.ј. Приштина крај овога, главни збор веће и највеће војене силе турске 
за сјеверне и сјеверо-западне крајеве царевине. С тога је овде оволика спрема и официрија, без војске 
и војника. Причаше нам, да су им овде и складнице и амбари хране, но ми их невидесмо, и ако ради 
беасмо да их видимо.  

Сама Приштина и ако није чисти правоверних шêр,опет и по старини своих џамија, а и по 
истурченим становницима, некадашњој првој властели српској, узима се за прву и најстарију 
паланку турску у овим свима сад: земљама европске турске. Само је у Европи Једрен старији, а више 
ни једна паланка. Скоро и по становницима могла би се уврстити у турску паланку, да су ови 
Османлије. Тако дакле од неких 3330. кућа, српских је 350. к.., Потурица 2600. к. Османлија 260. к. 
арнаутских 70. к. и Черкеза 40. к. К овима кад се дода џандара 180. душа, и ако је истина војника 
2000. момака, онда број Потурица или Мухамеданаца далеко премаша православних.  

Од ове складнице, која је заграђена неким прастарим, сада скоро уравњеним, шанцем и 
другом оградом и у коју заваривасмо, да се уверимо о причаном, а која се у то доба оправљаше, — па 
до Грачанице рачунају неки 2.а неки 3. часа хода. Куд смо ми ишли ударајући на стари Дрен, кои се 
у нашим народним косовским песмама помиње, има зацело, ако не 3. а оно 2 1/2 добра часа. 
Грачаница је удаљена од Качањика 8 1/2 од Митровице и Звечана 7 1/2. од Чечана 8 1/2, од Вучитрна 
5 1/2 од Липљана 2 1/2 и од Голеша 3 часа. Више ње је од источне и југо-источне стране планина 
Вељетјен, из које је краљ Владислав злато вадио, а Грачаница је некако дошла скоро баш, као у 
устима од два огранка Вељетена и лежи на прекрасној равници, коју просеца, са сјеверне и југо-
западне стране, од цркве, река Грачанка, која се код села Добријева улива у Ситницу.  

Око ње су трагови од млогих и силних урвина па чак и где сад, на Ветернику, стоимо. Шта су, 
и од чега су ове, види се из овог преписа старине, која се налази, у једног човека у којој се каже:  
 

н разьсипа Стефань Неманьа на Косовu Жqпана  
Радослава косовьскаго и градь ГрадьYаницq 
 
 Далеко се и издалека види дивна и прекрасна, крстоизгдедна, са првобитних 5. огромних 

дубета, наша света и прекрасна Грачаница. Једно највише и скоро најкрасније, на пречагама крста, 
прекрасно у среди подижуће се кубе, означава Спаса нашег, а четири остала око њега, која са њим 
изгледаху као задруга српска скупљена у једно коло или грудву, озвачавају 4. стране света, на које су 
се разишла 4. еванђелиста, са светом науком христовом. Сва су кубета од самих опека, 8 уголна, са 
по 8. дугачких и узких прозора, начињена у свему и свачему у чистом српском начину зидања. Више 
прозора њихови подижу се разно украшени ширији, а више ових опет такође разно украшени, ужији 
лукови или полукругови, престављајући, час увијене и уплетене заједничке у једно цело, бивше силе 
српске, час огнила, снагу и грб српски, а час украсе и шаре разне из Неманићских и прастарих 
српских грбова и разних украса. Кубета, као и цео кров црквин, некада су била покривена оловом, на 

остатцима плоча, којег стоје надписи:  † s. х Õ. л Õ. s. што ће рећи 930. год: после Христа. Они 
кои су читали ове натписе, у годинама, држе, да су погрешно написана још при ливеву ових главних 
плоча а ми би рекли, да су истинити; јер је овде црква била и пре Милутина, па је лако да је нешто 
старог крова сачувано на тавану нове цркве Милутинове, где се и сада налазе. Осим овог каже се:  
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q ГраYаницh цркьви свете Богородице  
постави – свети Сава – епискqпию 

 
а ово је пре Милутина. Осим поменутих кубета, под њима лукова четвороуголних, па као кућица 
узвишенасти и других украса над препратом њеном, која је доцније заграђена, или у које су дувари 
доцније попуњени зидом, — стои још једно повелико кубе и две узвишености, или нешто у виду 
полукубета. Препрата је нижа од главне цркве, а црква је сва од основа па до крова прекрасно и 
дивно сазидана, од самог великог и широког, тесаног белог мрамора. Више по неколико појасева 
ових плоча стоју дивне и прекрасне шаре и украси од добро печене и црвене, танке, старо-српске, 
опеке. Особито су шаре од ове и украси, око прозора и над овима прекрасно и изведене и 
направљене, од коих се познају уписане речи: ''краль Милqтинь''. Али на нашу и општу целог 
српства и православља несрећу, што су потурице некада одкривале и квариле ову светињу српску, и 
што су јој кров од олова свукли и утаманили, дивна ова светиња непрестано прокисава; влага озго 
улази у дуваре и ове непрестано квари и утамањује, и то тако: да ће један међу најдивнијим 
остатцима славе и величине некадашње српске, славенске, православља и у опште хришћански 
драгоцени споменик пропасти и сам од времена порушити се, ако му се што пре непритече у помоћ. 
Мислимо да кнежевина наша неће допустити, да се још до овога дође, кад се до сада није дошло и 
кад је се преживело време у ком су летеле главе српске са живих српских рамена, као печурке са 
пањева.  

А време то није било давно и оно се нарочито везује са личношћу проклетог беглербега Јашар 
паше. Овај је развалине Самодрже цркве, коју је Бајазит одма по косовској битки разорио, с тога, 
што је у њој цар Лазар пречастио своју војску и служио службу својој слави и свом светом Амосу 
пророку, — до основа разорио; направио на том месту воденицу, од њених развалина и баш на оном 
месту, где је олтар био, метнуо камен воденички. Што је претекло градива од ње, градио је неке 
мостове, кои су се одма и рушили, чим је прва киша падала. Овај је исти зликовац; преко 3800 
одрасних Срба за неколико недеља посекао и то само зато, што је се данашда кнежевина ослободила, 
а за време свога пашовања, или разбојнишства, савршево је утаманио 49. села чистих српских, и на 
места и згаришта њихова довео и населио потурице и Арнауте.  

Ето због чега су толики Арнаути у Ст. Србији, а не због изселењих 37.000 породица властеле 
српске под Чарнојевићем 1690 год., која је била не одавде; него из свију крајева српских. Ова је 
оволика села Јашар савршено утаманио, а 70 је које поробио, оплаћкао, осиромашио и скоро 
савршено затрьо, и то је била у стању учинити само једна тричава потурица Јашар паша.!? Кад је он 
био у стању 119 села чистих српских, у време нашег ослобођења, пред нашим и Европе очима 
утаманити, а да што су пре њега чиниле праве Османлије, прави Турци, па још са своим Султанима? 
Осим развалина у урвинама самодржиним, које су биле на самотвору камену, испод ког је протицала 
речица Самодржа, са чега је и црква добила име Самодржа, као да је се сама у ваздуху држала, — 
овај одљуд и нечовек разорио је само у Лабљану 48. целих и читавих прастарих српских цркви, које 
су све у то доба служиле и 10. м  Õра у истом срезу приштинског округа. У овим монастирима побио 
је и на коље ударио све оне калуђере, кои су му живи руку допали и кои нису могли и умели побећи. 
Са калуђерима је набио, на коцеве за неколико година свог разбојништва, око 400 живих Срба те су 
ови великомученици на најгрознијим мукама испустили своје свете и невине праведничке душе.  

Он је почео био и Грачаницу рушити, скидајући јој најпре кров од олова и подпаљујући је 
барутом; али воља божија и св. Богородице учини: да му је мајстор сдао св крова ове светиње, неке 
оџетине полуделе, а синови му, са снахама, побеснили; те је с тога и престао од тога богомрског 
дела. Али пре него што ће избљувати и предати у руке ђаволима своју гадну и паклену душу, баш 
пред саму смрт, поче рушити липљанску прастару цркву. Народ је сав из околних села, молио, 
преклињао, плакао, кукао, нарицао и одплаћивао своју старину и светињу; но се ова одљудина и 
овде, као и на свима другим местима, није дала ни чим превити на пут човечности и правде. Њега ни 
за какву светињу српску није могао нико и ничијим умолити и одвратити од кварежа и рушења. Он 
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је увек свима говорио: ''Не моли мене бре рајетино погана и немити ме, нећеш ме умитити; но моли 
твог поганог бога и веру, па ако је баш права нек се одржи, а ако је лажовска, као што јесте, нека 
пропадне да вас нетрује као оне у Морави''.  

При разваљивању Липљанске цркве, падне му на памет нека мисао, те му се раздеру чауши, 
— викачи — по народу и у једанпут почну викати и дерати се: ''Море погана и безбожна рајетино, 
ваш честити и велики Беглербег, колено право турско, потомак јединог и правог пророка, вели ти и 
питате: Можеш ли, али један море, да одеш у Приштину и да се вратиш из ове за 1. час; у њој да 
купиш 7. ока ексера и у зубима да донесеш? Ако се ко обећа ово да учини па неучини оде му глава, а 
ако учини остаће вам ваша погана свињара — црква — па се купите у њој заједно са свињама''. 
Народ је опет јадиковао и плакао, док се не нађе једно момче, које изврши поменути услов за 1. час; 
те опет остаде Липљанска црква. Од Липљана је до Приштине равно 3. часа, а ово нам причаше 
преко 12. душа, међу коима је и неколико потурица и арнаута. И ако су Косовци далеко чувени 
пешаци, опет је овај догађај тако огроман да се на велике муке може веровати, без побожности и 
вере у чуда. Говоре, да је то момче, кад је донело ексере само ушло у цркву, прекрстило се и одма 
умрло ту. Ми смо, и сувише, разпитивали за име његово, па све узадуд и никако немогасмо за ово 
дознати; нонегубимо надежду јер су нам млоги пријатељи обећали дознати и послати написано. Име 
овог и оваквог добротвора свете нам вере нетреба да остане непознато и да се бар једанпут у години 
дана неспомене у нашим црквама. Оно се, веле, у Липљанској цркви још спомиње и спомињаће се, 
кажу, све дотле, докле се буде спомињало са проклетством проклето име Јашар-паше.  

Јашар паша и остала му по скотству и варварству браћа све су ово чинила, од устанка и 
ослобођења нашег 1815 па до год; Од тог доба зна се поименце кад су у које доба и време које 
арнаутске породице насељене у правој, или као што је зовемо Старој, Србији. Нема ни једног човека, 
кои би знао и причао за какво изселење народа српског из овог светог српског краја, о чему ћемо 
даље још и боље и јасније видети. Месност, на којој је Градчаница, прекрасна је и дивна. Од запада 
је најшира равница косовска; од југо-запада брдашца или високоравни хумићи, Гласовик и Дрен са 
водама; од југа Лозиње; од сјевера Ветерник; од сјеверо-истока и истока. Вељетјен -планина са 
развалинама старог српског града. Далеко се и далеко од Грачанице, и скоро на све стране, ван 
источне, види по клетом пространом Косову.  

Мало ниже западу, од прекрасне ове драгоцености и светиње српске, леже остатци старих 
градских развалина, које околни Срби зову Градина, а у старини, прича се да је био некакав римски 
градић, кои је се звао Бонисиум, а овај ће бити, по свој прилица, помињати град Грачаница жупана 
Радослава, којег је, са градом Грачаницом, разсипао Стеван Немања. У целој оближњој околиници 
Грачанице, налазе се римски надгробни споменици, о коима млоги путници држе погрешно: да су, 
као и сада налазећи се у темељу Грачанице, и око овога, довлачени чак из дан: кнежевине и од 
Дунава, а из старог римског тако званог Винимациума. Они су овде од како су били направљени па 
све до данас сачувани, без да их је ико и одкуда довлачио и намештао. Тако баш у самом основу 
надтемеља грачаничког, међу млогим римским споменицима, стои прво овај са надписом у 9, 
врстица. 1. D. М. 2. FLAViA CRHSTE 3. VIXITANN: XLII HSE 4. VELOX. ViLICVSМA 5. RITVS. 
IVLIANVS 6. VALENTiNA. VELO 7. CIANVS. FHiLIMARI 8. PIENTISS — IMЕ 9. BMFC. 

Овај је натпис на једном огромном, у темељу под јужним вратима, пребијеном до натписа 
скоро, Прекрасно израђеном римском надгробнику. Осим овог иде други за 1. хват дугачак, али је 
више од пола ширине у зиду, а ово мало што је изашло из зида у ових 6. врстица има само ова 
почетна писмена.  1. NE 2. AP 3. ME 4. NNL -. PA 6. BE 

У левом олтару, а под његовом округлином, види се ово неколико писмена у две врстице. 1. 
ОМ  2. SACP. 

У препрати стои четвороуголни стуб, прекрасно израђен и усађен у помост. На њему су некада 
држали нешто. Натпис је као и цео стуб обрнут наопачке; те тако на једној страни његовој, у три 
врстице, пише. 1. HAVETE 2. TRASIAEA 3. TES. 

На другој страни у ових 10. врстица пише:  1. D. М. 2. MVLP. SVCCESSO ЕТ 3. AELIAE 
AGRIPPINAE 4. ElVS PARENTIBVS 5. ET AVR ASCLEPIADI GENB 6. BO ЕОRVМ AELIIINGENN 
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7. ET SVCCESSAE AGRIPPAE 8. iIETMNONANT INGEVVS избр. 2. слова 9. GENERTE AVREL 
AVRELIANVS. 10. NEPOS. B. M. FEC. 

Као што се види, у нечему се наши снимци, римских натписа, неслажи и неподударају са 
снимцима у Г. Хана и осталих. Ми потпуно држимо, да смо их најверније и најбрижљивије снимили. 
Они, као и скоро све наше царске и краљевске задужбине од Немање кроз сву династију Неманића, 
сведоче: да су се наши краљеви и цареви, са патриарсима и првосвештеницима особито старали: да 
на, тако званим, римским, споменицима подижу наше.  

Нама се чини, да ће то рећи: не на правим римским; но на старим нашим; из оног доба, у ком 
припадасмо, пре светог Саве, под наше илирске екзархе, кои опет зависаху од Папа у Риму. Ми ову 
ипотезу за сада само као ипотезу наводимо, а кад се ова ствар боље и пазљивије извиди и проучи, 
како ваља, свако ће се уверити: да она није ипотеза, но права истина. Овим се некаже: да смо и ми 
некада били римокатолици, као што нису били и ови до оцепљена Рима, но васионско православни 
— римокатолици, — а што је се наш Немања, већ као зрео човек, наново крстио, у источној 
православној, или католичкој вери, није сљедство да је био сада тако зване западне или римо-
католике вере. Овим фактом, као вешт и разборит политичар избавио је се само од духовне и светске 
власти папине и то у оно доба, кад ју је овај насилнички приграбио у своје руке, од тада слабих и 
нејачких а суверних, европских владаочића.  

Још се познају трагови од 7 разорених цркви, које еу некада, све биле под св. Богородицом 
грачаничком, а причају да се налазе трагови још од 18. старих цркви и бив: мон: и то све у најближој 
околини, око Грачанице. Све што је ова дивна и прекрасна српска задужбина имала, отели су јој и 
узели Турци и потурице. Изузимајући неколико десетина кућа у селу Грачаници и околним селима 
нурије, она нема више нигде и ништа своје. Шта више и на само своје двориште т.ј. авлију, плаћа 
десетак спахији, као и на две три поклоњене њивице од хришћана. Тежак је и чемеран положај њен; 
па шта више, и одређени јој 50 дук. ц. год. помоћи из велике и православне Русије, већ толике године 
недолази. Да није још ово неколико колебица српских око ње, које више на њу, но на се троше; она 
би морала савршено пропасти и опустети. Околни наш народ, а нарочито из оближњих села, гледа на 
њу као на једину своју узданицу.  

Од убиства великог и пок. кнеза Михаила, он је у свему и свачему клонуо духом и изгубио и 
последњу вољу и сваку надежду у будућност. Још га једино Грачаница држи, да у својој сопственој 
тузи и несрећи, у свом сопствевом јаду и чемеру, неизумре и не пресвисне тужан и несрећан. Једина 
је дивна, прекрасна, чудна и света, Грачаница, која га задржава тако рећи од последњег средства, 
самоубиства; она му још улева у душу и срце живота; приморава га да живи и да се мучи, не себе, но 
ње ради; да неочајава и да се бар нада на бољи живот у оном другом свету.  

Ми смо и сами видели и дуго и млого гледали и проучавали ове очајанике и очајанице, тужне 
и чемерне Србе и Српкиње, са њиховим дивним и прекрасним старо и чисто- српским оделом: белим 
доламама до колена, изшараним, у место плавим, загасито плавим и црним обтокама, знацима 
жалости и туга; уским белим, такође од сукна, чакширама, изшараним овим истим и оваквим 
обтокама, туге, жалости, пропасти и очајања; опасане црвенорујним појасевима, знацима живота, 
снаге и наде бар у будућност овога, ако не и овога живота и света. Шта више и доламе су им само од 
три поле, без бора и набора, онако затегнуте, а крај, и више, колена мало разсечене. На главама, као и 
потурице до Шара и неколико преко овога, носе беле полукалпаке повисоке, од уваљаног сукна, или 
беле пешкире око ових, као и у нас на југо-источном крају кнежевине, око Мораве, које је знак 
замењених некад: прекрасних српских белих калпака.  

У нас се нашим јагодинцима и осталим подсмевају за ове тако зване ''пешкирице'', а у исто 
доба, по глупости, заборавља се на њихов огроман и прави значај наше прастаре народности; 
заборавља се и то: да су те пешкирице замениле старе српске беле месне бив; калпаке. Обично је 
било, бива, биће и остаће увек међу глупацима: да се изсмејава оно чему се треба клањати, дивити и 
т.д: да се презвре и одбацује оно, што треба не само поштовати, но и обожавати, ако се хоће да се 
остане овим што смо и шта треба да смо, не тек по спољној изгледини и уобичајеној присиљености, 
но срцем и душом. Колико овај наш чисти и прави српски околни народ поштује и уважава ову нашу 
општу дивну и преузвишену светињу, јасно се види из овога: што је направљену, у најмањој 
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размери, од дрвета проста, скоро свака душа носи у своим недрима. У сред поља он извади је, моли 
јој се и целива је.  

Скоро сви постарији људи, из околних села, праве је, и дају бадава ко хоће. У овој вештини 
особито се одликује Жива Томашев из села Грачанице, старац од своих 85. год. кои своје направљене 
од дрвета, Грачанице, продаје чак и по 20 гр: нар: што је овде одвећ, велика сума. Он је удесио и боју 
дуварова и све изгледине овог дивног уреса српске светиње и величине, и то у свему онако како је 
што на правој цркви. И ми смо од њега узели овакав један тако звани план; но нам још, са осталим 
стварима, недође. Ево нас у самој препрати црквеној, која је дугачка, заједно са главном црквом и 
олтаром, око 96, а широка око 45. стопа, ван зидова, који су дебљи од по 4. стопе, о којој Г. 
Хиљфердинг у свом делу ''Боснија, Путевија замјетка'' (стр. 120. вид: Рус. Вес: к. I 1859 год.) 
погрешно држи, да је она президана тек 1571. год.  

У натпису томе, којег он спомиње, а не наводи, стои од речи до речи ово написано:  
 

иzвол~ниемь w Õца нерождена поспhшениемь светаго 
рожденаго сына и сьвеzьнаYелна и иzьвршениемь  
светаго дuха wт wца исходеmа и на сынh поYикаюmа  
пописа се сиа припрата при храмь qспени" прhсветы~ 
владиYици наше" богородице и присно дhв~ Марии 
иzвол~ниемь прhwсвhmенаго арх~пискuпа пекскаго и 
патриарха вьсhмь сьрьблиемь бuгаромь поморию  
подuнавїю и северискимь странамь и проYи кvрь Макариа. 
Трuдомь же и насто"ниемь вьсеwсвеmениhишаго  
митрополита ерцеговаYкаго кvрь Андониа ~мu же бысть 

братаньць. И сьврьши се вь лhто † z Õ. о Õ. f Õ. м Õца  
септемвиа к Õ. дне христа zаYело и сава – место слава –  
бuди иzьвршителю w вьсhхь аминь’’ 

 
  Чим се уђе у препрату одма са леве стране, од врата водећих у главну цркву, а на источном 
дувару, стоје изображени српски светитељи, и то:  
 

1. ’’с Õти Сава а Õ. арх~пискqпь срьбски’’. 
Иза овога  

''с Õти арсени~ арх~пискqпь срьбски ''; 
даље  

'' свети Сава дрuги '' 
такође архиепискуп српски и  
 

''свети Симеwн нови мvротьYьцъ срьбски ''. 
 

Сви архиепискупи имају одежде од три српске боје, само св. Сава други у место крстова, по 
одеждама, има ове са колутавима, или круговима.  
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Као што смо већ спомињали за српске одежде и овде је као: ако је н. пр. одежда бела крстови 
су или црвени или плави, и т.д, а у овог су свеца ови кругови црвенорујни, и т.д. Свети Симеон је у 
простом калуђерском оделу; даље иду:  
 

‚‚свети  їwаники~ вhлики; свети  їwаники~ патриархь а Õ. 
св; їевремь патриархь г Õ. свuда срп¦ св. Макари~ 
римльанинь’’ 

 
па иза овог туђег свеца долазе нека света два цара српска; али тако осакаћена и нагрђена — као и сви 
остали свеци у целој цркви — потуричким и турским куршумима и наџацима, да се немогу 
разабрати кои су.  

Даље опет иду свеци:  
 

‚‚с Õти Гавриль лhсьновски србьски св. Бqдимирь  
солuнъскиїи вь царhхь бuдимирь србьскиїи, свети  
Прохорь србьски, Пшиньски, св. Іован српьски  
Рильскиїи, св. Іакимь србьски, Fсаговски, свети  
Іован србьски елбасански, вь царhхь Владимирь,  
св. Евдоки", света Петка србьска трьновска’’ 

 
и још неки млоги српски свеци, али се већ више немогу да разабиру и прочитају кои су. Овде је само 
чудновата ствар за св. Давида српског солунског, а као цара Будимира. У неколико споменика ми 
смо нашли св. Давида, али не солунсвог. Он се свуда зове и именује са цар српски Давид. У неким се 
само тако каже, а у другима, доцнијим, као што ће се видети, каже се кнез Влкан, син Немањин.  

Да ли ће ово овако одиста бити или не, доцније ћемо унеколико и издалека видети? За сада 
остаје само свети Давид солунски, српски, овде и по свима нашим старим црквама уписан, као цар 
Будимир. Управо су два св. Давида, и то: један је у доцнијим споменицима, као син Немањин, Вукан, 
међу лозом Немањином, а други је уписан у свима старим нашим црквама као цар Будимир, кои је 
живео око Солуна, и што је врло значајно, ван лозе Неманића.  

Према овоме држимо: да је то цар, или краљ наш Будимир, који је још у 7. веку примао 
хришћанство; те тиме угодио богу и постао светац. Цела је препрата била прекрасно живописана, 
али је сада већи део и скоро све утамањено, које временом, док беше Грачаница пуста, а које и 
нарочито рукама и злобом турском. Још се види надгробни натпис над бившом гробницом 
митрополита грачаничког Дионисија, кои је у једном — десном западном — углу препратином 
погребен. У старо доба владике, митрополити, па и патриарси српски сахрањиваше су у препратама 
и то они, коих телеса неучинише никаква чуди и непосветише се.  

Напротив света телеса сарањивани су у ћивотима и одвојеним надгробним споменицима и 
ракама, у главној цркви, где су све дотле стојала, док се није потпуно уверило о њиховој светињи. 
Тада су тек метата у предверну цркву или предолтарну. Поменути митрополит лежи, са 
прекрштеним рукама на прсима, круном на глави без крста и у свештеничком црвеном оделу. Више 
његова трупа стои у простом калуђерском оделу; 
 

прhwс Õmени патриархь кvрь Макари~’’ 
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са млогим свештенством у црвеним одеждама, међу коима су владике, калуђери и остали 
свештенослужитељи цркве. Више свију њих, а над трупом покојниковим, белим писменима у плавом 
пољу пише:  
 

'' митрополить градYаницкїи кvрь Диониси~ вь лето  

† z Õ. о Õ. н Õ. е Õ. сеек Õбра вhYна ~мu паметь.''  
 

Над вратима храма у препрати уписана је огромна и прекрасна св. Богородица, оберучке 
благосиљајућа и држећи на прсима малог Ис. Хр. Она на престолу седи, а код ње је овај натпис:  
 

вь црькви сто~mе слави твое", на небеси сто"ти  
мнимъ Богородице дверь небесна", w вери намь  

двери милости тво~" вь лhто † z Õ. о Õ. м Õ. 
 

На јужном зиду, између стубова, ножем је ово изрезано:  
 

’’Преставы се преwсвеmены архїепископъ кvръ  
Максимь и прhдрьжатель срьбскагw наYелства кле 

.......................... вь лhто † z Õ. р Õ. п Õ. f Õ. .................. 
патрїарши~, тu емu веYна паметь. Лишимо се добраго 
wца нашегw и qYител", wстави нась сире "коже, wтьць 
свое" Yеда вь последна" времена. Богu молитвами да 
qкрhпи иhговими и подьписахь своими рuками аzь 
архїепискuпь Арсени~ поледни приставнивь светhи 
велицhи црькви пев ..... придрьжахь прhастоль тако  
да се zна’’ 

 
До овога тако је исто ножем уписано ово:  
 

’’Вь лhто  1759. аzь Христо приzренаць \aкь приходихь  
u ГраYаницq съ7 архїепископомъ Василїемh’’  

 
Овога је ђака овај архиепискуп у Приштини оженио и запопио, давши му 4. села парохије. Од 

овог су садањи грачанички попови. Чим се уђе с поља кроз западна врата у препрату, на стубу у два 
реда турско је нешто написано а између тога је такође ножем урезано српски ово: 
 

’’w тuрско проклето слово, да ти е анаfема ти си нашоу 
светq црьквq опqроYїо много’’ 



 100

 
Главна црква, са огромнвм кубетом на пречагама крста, држи се на 4. огромна и јака стуба 

зидана, које подржавају са све четири стране узидни сводови и полустубови. У врху кубета уписан је 
огроман господ Исус Христом алфреско озбиљан, оберучке благосиљајући. Даље испод њега иду 
разни, анђели, аранђели и т.д. Испод ових опет разни светитељи из старог и новог завета. Међу 8. 
уских за 2 1/2 стопе, а дугачких за 8. стопа, прозора, стои уписано 8. разних светитеља с надписима 
покрај глава У прозорима је било стакло, црвено-рујно, бело и плаво, а данас га свуда нема, но је 
онако изразбијано и отворено. На стубовима огромним изображени су у 4, врсте једна над другом 
наши светитељи, ван јужне стране сјеверног стуба, кроз кои је се негда пењало у цркву евангелиста 
Луке, а тако исто и сјеверне стране јужног стуба, кроз кои је се улазило у црквицу св. Марка 
евангелиста. Обе су оне на горњем боју, а сада сасвим зазидане и замазане.  

Са других страна стубова, слазило је се испод ових у две дољне, подпомостне — патосне — 
тако рећи у подруму црквице, које су под овом главном и то: св. Јована и Матије еванђелиста. У 
овима је, подпомостним, заседавао сабор од 24. митрополита српска, патриарха и 178. владике, где 
су им и места по епископијама записана. Улаз у ове цркве, као и горње, сада је затворен, због насиља 
турског. Тако је дакле било 3. олтарне а ове четири, свега 7. цркви у овом једном здању. Више 
западних врата био је неки велики надпис, од кога је остало још само ово:  
 

’’Вь црькви сто~mе слави тво~" на небеси ста~ти мнимь 
богородице дверь небеснаа и wкрьzи намь двери милости 

тво~" вь лhто † s Õ. w Õ. л Õ.  
 

У средини свију прозора стои по један 8. уголни, прекрасно изрезани камени стуб, који лежи 
дном и удара врхом у прекрасне израђене разне шаре и украсе такође у камену. Међу овима познају 
се разни наши прастари грбови, остатци наших митолошских чуда и утвора. Скоро овакво исто 
камење, али само просто округло и глатко, стоји и на неколико места у сводовима главне цркве. Оно 
је оперважено црвено-рујном, плавом и белом бојом около, а било је у среди још неких украса коих 
данас нема. Може се по остатцима украса на њима закључити колико се може то видети чак са првог 
— јер је црква висине од три — боја, да су некада на њима били разни грбови српски. На једноме се 
виде остатци као белих, двоглавих орлова, на другом огнила и т.д; али је ово све само закључавање, 
и предпостављање, као што смо горе рекли.Тако ниже три бела круга или колута, за која се мисли да 
су такође, као горе поменуто камење, три округла камена, просто узидана у свод цркве, а по нашем 
мишлењу лако може бити, да су само обојена места, — стоје још 3. круга, такође, по општем 
мишлењу од камена. И они су такође обточени и оперважени са црвено-рујним, плавим и белим 
первазима и обтокама, а у среди на белом пољу плавим писменима пише, на првом ово:  
 

’’Стефань  другом:  Оурошь  и трећем  краль’’ 
 

Даље иде, на истом своду главне цркве и то у самој средини његовој, огроман и озбиљно 
уписан фреско Исх. Христос благосиљајући. С леве његове стране, лебди у васдуху прозрачан, 
прекрасно израђен анђео спуштајући оберучке сниску округласту круну Неманићску, са 
наушњацима, на главу крунисане високом цариградском круном, без наушњака, младе, беле, 
пуначке и округлог лица, царице Симониде. Она није тако високог, него је још нижа и од обичног 
нашег средњег, раста, дежмекаста, а обучена је у загасито плаву царску српску дреју, која је од гуше 
па до прстију у ногу разрезана, заковчана и са скупоценим прекрасним царским обтокама обточена. 
Појас јој је српски дугачак, пресавијен прево леве руке, од које виси у два краја своја скоро чак до 
колена.  
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Симонида је, као и остали светитељи, украшена оним светитељским ободом. Као што смо 
казали лице јој је бело, округло, пуначко, нос по кратак дебео, очи ивбуљене крупне и црне, коса 
црна, брада мала са подваљком, а у ушима малим стоју јој некакве огромне округле, једноставне 
минђуше. Ми смо је на 8. места видели живописању и свуда са једним и истим цртама лица, у једном 
и истом расту, круви цариградској, у оделу једног покроја само разних боја и т.д. Њене очи као и 
свије овуда светаца, имали су доброту Турци вртити, грдити, сакатити и т.д. С леве стране њеног 
светитељског обода пише у 4. врстице, ово:  
 

1. Симони  2. да кра 3. лица Па  4. леологина, 
 
а са десне у 3. врстице  
 

1. Дьmи  ц Õар" 2. Андроника  3. Палеwлога 
 

Са десне или јужне, стране, ниже анђела и Христа благосиљајућег, стои високог, сувоњавог и 
крупних костију, раста Милутин у загасито плавој царској дреи, такође од врха па до дна разрезаној. 
У десној руци држи план ове цркве, а у левој крст осмокраки. Преко леве руке виси му српско-
царски појас од два краја. На глави му је повисока округла, црвено-рујна круна са наушњацима, а 
анђео му спушта исту такву такође са наушњацима, но мало вишу, и све је ово одма под благословом 
благосиљајућег Сп: Ис; Хр: У њега је дуга, већ проседа, коса готово пала по раменима бркови су му 
плави, проседи, дуги, готово падајући на оне напрсне пруге у хаљине које личе на токе на старим 
доламама; брада му је тако исто дугачка, плава, проседа и у два крака, као перчина, савијена. Нос му 
је прав, дугачак, обрве танке дугачке, а очи под овима дубоко улазе у главу. Тип му је прави српски, 
дугачко танко лице са високим челом и т.д. брада му је дугачка ретка, а под вилицама густа и т.д. 
једном речју он је висок, коштуњав човек. Око главе му је такође онај светитељски обод, поврај кога, 
с леве стране белим писменима у плавом пољу, пише:  
 

† 1. Стефань qро  2. шь х Õрq б Õгq вh   
3. рhнь ми Õлтию  4. божию краль 

 
а с десне стране у пет врстица опет ово:  
 

1. самодрьжыць  2. всhхь срьпьс  3. ких zемль   
4. и поморьскихь  5. и хтиторь 

 
У свима вашим прастарим црквама, у главној цркви, са западне стране, стои живописана сва 

лоза Неманића; па тако је исто и овде. Обично су ове лозе са источне стране западног зида, кои 
предваја предолтарну цркву од мушке, па је тако исто и овде. На врху, у плавом пољу,стои 
прекрасно живописана света богородица, благосиљајући оберучке испод себе уписану целу 
породицу наших славних Неманића. Дивно је и прекрасно израђена мајка божија. Незна човек чему 
пре да се диви и чуди; да ли прекрасној изради њежно-свето-благо и радостно осмешкујуће се мајке 
божије на ову избрану и свету породицу; да ли дивоти, красоти, реду, поредку и прекрасном израду 
саме породице? Али на велику нашу, и општу српску и укупну сад: славенску, несрећу и жалост, као 
што је свуда и у свима нашим старинама, нарочито ова и овака места дивља рука азиских пустахија, 
кварила и рушила, тако је исто и овде: те се несачуваше ни сва, лица, ни натписи око светих глава 
њихових.  
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Оволико се само види и познаје и то: идући од св. Богородице на ниже, лебде у васдуху два 
анђела скоро сасвим прозрачна, од коих леви спушта повисоку округлу, са наушњацима царску 
круну, а десни држи лозу винову, у коју је уплетена цела породица Неманића. Лоза ова иде са обе 
стране живописаних лица, оплећући их свако за се и са свију страна. Од још познавајућих се 
којекако, стои под самом св. Богородицом у црвенорујном царском оделу, са таком истом повисоком 
округлом са наушњацима круном, са 8 краким крстом у десној руци, а преко леве претурио 
двоструки плави појас, uрошь г Õ‚‚ с његове стране десне стои у таквом истом оделу и са таквом 
истом скоро, но мало нижом, круном: ‚‚госпогї" краль даље је утамањено. Ово је највишији и 
горњи ред, а најближији св. Богородици. Испод њега први ред састајао је се на 5 лица и то идући са 
леве на десну страну, код младића у царској, но зеленој долами и круни ниској са наушњацима на 
глави пише:  
 

qрошиYь синь степановь Стефана сынь Вльковикь стефана 
 

даље:  
’’Краль Стефань брать кральскь’’ 

 
а остали су утамањени скоро сасвим. Лица им се и одела још добро виде, само надписа, као да их је 
неко нарочито брисао, нема. У 3. реду још је више нагрђено и избрисано, само се ови могоше 
разпознати:  
 

‚‚свети Сава архиепискоупь сынь  
Стефана прьавовhнYанаго кральа’’ 

иза њега  
‚‚Стефань прьавовhнYань краль’’ 

па нека краљица, а иза ње 
Радославь сынь Стефана прьавовhнYанога кральа’’ 

 
Дољни а последњи ред скоро је сасвим избрисан и у натпису и онаво само се познаје Немања 

са својом госпођом, испод коих излазе обе лозе увијајући се и уплећући понаособ око сваког лица, 
коих, има свега 22. Даље иде св. Сава и још два лица на утамањеним надписима.  

Скоро ни у једној цркви невидесмо овакве чисте а праве типове српске. Лица су сва, осим 
женскиња, — краљица у годинама — бело-црвенкасте косе, а која имају браде и бркове и ових 
овакових. Чела су им у свију висока, очи угнуте и увучене под обрве, које стоју као стрехе над 
овима, носева правих дугачких, лица дугачких, очију плавих и грахорастих, тела високих, сувоњавих 
и коштуњавих и т.д.  

Ми ћемо имати прилика на више еста да говоримо о лози Неманића, па је сад овде остављамо. 
Као мимогред напомињемо: да су већ остарели краљеви и цареви имали уместо црвено-рујног, плава 
одела, а ови исти док су били владајући и млађији имали су црвено-рујна; да нема и овде, као и у 
свима црквама грађеним и живописаним за време Неманића, међу њима, не само светаца српских 
који бјаху од невладалачког порекла, а пре и у време Неманића посвећених, него ни од српске 
владалачке лозе, као што је св: краљ Владимир св: краљ Будимир, или Давид и т.д. што је врло 
значајно за проналазак лозе Неманића. Напротив Срби после Неманића уписују све свеце и од 
владалачке, и невладалачке лозе, у једно и једног крај другог, само кои су српски, и ако у Србљак 
трпају Србе свеце, али само кои су или владаоци, или били од лозе владалачке. Овим је учињено то: 
што се за млоге наше свеце сада незна кои нису били од владалачке лозе; јер неуђоше у познати 
Србљак.  
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Лица из побочне врсте - линије - истина као и све женске краљице краљевне, имала су круне; 
али млого ниже од обичних круна лица у правој врсти —линији. -Међу овима у правој линији, кои су 
наследници били, и онима, кои млађи, разлике су такође у крунама: што ови последњи и ако су 
имали круне, као и они из побочне врсте без наушњака опет су се од ових разликовала тиме, што су 
им круне биле нешто више и веће, а напротив опет мање од оних кои су престолонаследници у којих 
круна висили су наушњаци, чиста своина српских владаоца. Осим овог сви у побочној врсти били су 
млађији у зеленим, а старији у место плавим црно-зеленим доламама. — Олтар је, као и у свију 
наших старих цркви, састављен из три олтара иле округлине, чиме је се престављала св. Троица. 

Осим овог и овде су три цркве, као и у свима осталим нашим црквама, главни олтар или црква 
је посвећена успењу св. Богородице; сјеверна, или лева св. Јовану Предтечи, а јужни или десни св. 
Благовештења Богородице. Над сваком овом црквицом стои по оно једно кубе 8 уголно са 8 прозора 
високих виших од хвата, а узких, и по среди одвојени прекрасно израђеним каменим стубовима, који 
се опиру и дохватају разне прекрасне од камена и у овоме изрезане и урађене шаре и украсе, које је 
било у стању само тадања српска рука израдити и направити. У самом кубету, ове сјеверне црквице, 
стои прекрасно израђен, оберучке благосиљајући, Ис. Хр.  

У њега лице није овде тако озбиљно и намргођено, као у онога у главном кубету. Ниже њега 
стоје кола анђела са поједним и више рали крила и међу 8 прозора стои 8 светитеља туђих и у туђим 
дреама. Особито је важна ствар за наше вештаке ова: што су у свима нашим старим црквама и 
храмовима туђи и из других народности свеци и у одеду и у типу верни одпечатци тих народа из 
коих су и у коима су рођени живили и умрли. Само понеке знатније владике као: св. Никола, св: 
Атанасије, папа Климент, св. Јован Златоусти и т.д. кои су већ као прерођени Срби, имају одежде као 
и наши светитељи али не и типове, раставе и т.д. Ко се иоле мало разуме у нашем старом живопису, 
одма може без икква надписа, познати свеце из нашег народа и свеце из туђих народа.  

Шта више и руски се свеци у нашим старим црквама, као и бугарски одма и на први поглед 
разликују. Руски и ако се обично, као и наши, престављају плавим само не отворено плавим но 
загасито и средина међу црним и загасито плавим — ипак су они сви мањег раста, крутуљасти, 
округласти унеколико и т.д.  

Бугарски напротив осим ове једнакости са руским разлика им је што су још сасвим први мало 
мањи растом, округлијег лица шишкави и т.д. но увек виши и крупнији од грчких и осталих народа. 
Еврејсви се престављају у провом облику еврејском, а сирски, египатски и т.д. у своима и скоро 
савршено црни и т.д. Ниже кубета, у овој црквици, стоје прекрасне три цареве постеље са лежећима 
на овима неким члановима краљевске српске породице у крунама. Око њих је силно свештенство 
које их пречешћује. Међу овима је један врло млад са округластом пониском крупом без наушњака и 
старац један са тророгљастом, повисоком круном. Дреје су на њима царске, црвено-рујне старе 
српске доламе, са оним токама на прсима.  

Треће болно и лежеће лице такође је живописано у царском оделу; али је оно средовечна 
нека, женска. Она, као и она два има такође круну и дугачку женску царску хаљину, разрезану од 
грла па до прстију. У ње токе, или оне напрсне данашње обтоке на доламама — атилама — иду чак 
до дна дреје. Ниже њих гони један војник некакву троицу са везаним очима. Они су такође у српском 
оделу, а гони их из оног града у коме су ови болни светитељи. Овако их зовемо, јер и ови имају око 
глава оне светитељске ободе. Ниже њих су разни светитељи у одеждама, српских боја, и на западном 
дувару уписана је лађа, којом Ис. Хр. управља, а светитељи у њој и у оделу и у типу прави су 
палестинци.  

На јужном дувару види се град некакав са 5 кула; у њему седи нека царица у престолу 
српском и у српском оделу, а св. Сава српски — тако пише — сунавратке јури нека три ђавола, кои 
се главачке стропоштавају у бездан. Даље иду други млоги свеци, међу коима је само неколико 
српских. Међу овима је опет свети Давид Солунски српских, а као цар Будимир. И ова слика у којој 
св. Сава гони ђаволе, као и она прва престављајућа, причешћујуће се болеснике, говори нам о неким 
нашим историским догађаима, које нам повесница и наша паметарница није прибележила.  

Били су цели натписи о овим догађаима, али су тако утамањени, да се ништа није могло, по 
траговима њиховим, прочитати. Главни је узрок ове искварености тај: што је скинут оловни кров, а 
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овим од ћерамиде неможе никако да се оне полукружине, кружине, луковице и остале украсне 
извиотине и увиотине, покрију, а да непрестано непрокисавају. Ово прокисавање већ је дотле дошло: 
да је пробило цео свод црквени заишло и у кубета, дуваре, од коих целим плочама одпада кумсал — 
малтер — са прекрасним прастарим нашим живописом. Ако се још ове године Грачаница непокрије 
оловом, ни смо обезбеђени да се неће почети рушити. Овако стои ова наша дивна и прекрасва 
светиња, овај драги камен у круни наших старина, наше силе и некадашње среће и величине, 
знатности, славе моћи и изображења. Ово вадда неће допустити наш васколики српски народ, 
нарочито, из кнежевине а и сви Словени?  

Више горњег места, у главном или великом олтару, седи на престолу благосиљајући мајка 
божија, држећи на своим пречистим грудима Христа Спаситеља. Мало ниже од прозора овај исти 
мали Спаситељ- преставља тајну вечеру са своим апостолима, мозаиком уписани. Остала сва црква 
напуњена је разним свецима, у коих су око глава надписи. Нас вуциаше нешто у јужну или десну 
црквицу, благовештења св. Богородице, и недаваше нам дуго бавити се око главног олтара. У овој 
црквици, као и у овој сјеверној, или левој, познају се млоги гробови, а овима је цела црква, као и све 
старе наше задужбине, препуна. У кубету ове цркве бјаху млоги свеци са св. Јованом богословом; 
тако исто међу 8 његових прозора бјаше 8 светаца разних, а ниже ових у четири врсте једне испод 
друге беху начичкани и уписани све краснији од краснијих и дивнији, од дивнијих, свеци. Више 
горњег места, у округлини олтара, уписана је и овде прекрасна мајка божија, а спрам, и ниже, ње су 
млоги дивни светитељи и угодници.  

У очи пада и овде престављена црква христова у изгледини лађе, а иза ове опет болник на 
постељи у српском оделу, и круни; око њега су владике неке српске и то у неким белим шиљатим 
капама, и један у зеленој исте изгледине као и у оне троице. Ниже умирућег, у царско-српском 
оделу, стои гробница његова. Око ове су млоге владике, митрополити, сам патријарх у црном оделу, 
млоги свештеници са запаљеним свећама и ђакони са кадионицама гологлави и т.д. Више њих, у 
полукружној дуварној засечености пише: 

 
‚‚Вьсеwсв~mени Архиепискqпь Липлыански  
Теодорь србьскїи 
 

Даље се виде трагови од још млогих српских светаца духовна и светска чина, а нарочито 
падају у очи двојица, са бившим полукружним натписима, кои су сасвим утамањени које од воска и 
свећа овуда лепљених и прилепљиваних, а које од времена, нарочитог обијања и нечувања. Ова су 
оба лица у српском царском црвено-рујном оделу. На западном дувару ове црквице, у самом олтару 
њеном, стои уписана цела повеља краља Милутина, дата овоме монастиру. Она је истина напечатана 
у прекрасном делу г. Миклошића, а снимио ју је г. Верковић, некада бивши српски а сада бугарски 
бугарско-руски и чији хоћеш о српском новцу само не српски, тако звани старинар. При нашем 
поласку на пут, ми смо је добро прочитали, овде снимили, и како се у млогоме и знатно разликује 
овај наш снимак, стављамо најбрижљивији препис ове хрисовуље, држећи: да ће се он са највећом 
радошћу примити. Писана је загасито плавим мастилом на белом пољу, крупним 1/2 уставним 
писменима. 

 

† царь царствqюmимь и господь господьствqюmиь свhть 
живыи непристuпни небеси владаи и zемлею царьствq" и 
пренисподьними господьствqеи животомь и сьмрьтню 
wблада~и и вьшедьшq ~мq на горq Оаворскuю "ко qкаzати 
хоте qYеникомь своимь свhатлость божьстьвени~ слави сво~~ 
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потьmимь си" вьсhмь срьдцемь и qмомь на высотh 
божьствьнаго вьсхождени" некли qzримь славq бога нашего 
вьсхотhвьшемq ~мq zа прhмного ~го милосрьди~ 
помиловати рода YльвhYа и оживити qмрьmвленихь грhхьми, 
и wбрhта~ть себh иzьиmqmимь ~го тhмьже и "zь паYе 
вьсhхь тhи... hи... ...Стефань краль Оурошь втори правнqкь 
светаго Господина Симеwна Неманh прьваго господq мо~мq 
христq и прhYистhи ~го матери, ~сть zастqпница родu 
рист"ньскомq да ~ и вапию¦ вьzдвигни ме иzь глqбини 
грhховни~ и просвhти ми оYи срьдеYньи, преYиста" 
владиYице богородице бqди ми помоmьница и покровь вь 
страшное и вь торое пришьдстви~, и по божию иzвол~нию  
господа бога и спаса нашего исqса христа кралевствqюmq ми 
кралю Стефанq вьторомq Оурошq правьнqкq светаго 
Симеwна прьваго и светаго господина wтьYьстволюбца и 
просветител" срьбскаго .... видhвь раzрqшени~ и падени~ 
храма светие богородице градьYаньски~ ~пискqпи~ 
липл"ньски~, сьzдахь ^ть wсновани" и пописахь и qкрасихь 
вьнqтрь и иzьвана Сии qко вьсhмь раzqмhти писахь 
кралевьство ми "ко хрисовqле сьтворени прародители и 
родители светои богородици ГрадьYаньскои, ~пискqпи~ 
липл"ньскои, вь нихьже села и zасел" и паше лhтиmа и 
zимиmа.... wбрhть кралевьство ми ~дно патьдено а друго 
погqблено вь истини дани прародители и родители и аzь 
грhшныи Стефань краль Оурошь втори и сь Богомь 
самодрьжець вьсhхь срьпскихь zемль и поморьскихь вьписахь 
хрисовqль сии... села и имень¦ ГрадьYаница и Сqшица и 
Селце сь zасели"ми ихь и мег"ми ихь и Стqденець Іан" 
право по полю q Брhсти~ кь Врьстовh црьквh ирhсь полh 
право q Скqланово водhниYиmе право q рhакq 
ГрадьYаньскq и Ковь право q Ма"славил~ водhниYиmе и 
преко q крqшкq q бhлhгь и одь крqшкq прhко q 
Крqшеваць, и од Крqшевца како наста~ть право q 
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Бqтоваць и по дhлq на оранq пол"нq на Кqманqглавq, на 
Неделю по дhлq право на Брqсь, и одь Брqса по дhлq право 
на Остриврхь и wдь Острогврха на Велет~нь мегю Сqшицq и 
мегю Гqmерицю и по дhлq право на Бродь како дhла 
наста~ть и wть Брода пqтемь велимь по полю право на пqть 
кои греде иzь града Приmине пqтемь на прьви бhлhгь право 
на Жqпан Стqденыць.... а се люди~ нихь ~ привель ~пискqпь 
Игн"ти~ wдьпрhвь wдь властитель q Сливово и Трньи~, 
братhнци Филипь сь сынови, Стефань сынови Богдань сынови, 
Радь сынови и два братhнца ко" прида кралевьство ми 
Милосава и Десимира и Добрава сь сыномь и сь qльми, и q 
Сqшици два братhнца Радh" и Драгослаба... а се mо сq 
ГрадьYань"ни wдьирhни wдь Wливера Любань сынови, Гьюргь 
сынови, РаиYкь и Ранко сынови и собратомь... и да 
кралевьство ми црькви ~пискqпии Липл"аньскои рыбнике вьсе 
wдь иzвора Родимльскаго дори како qтиYе q Ситницq, вси 
рыболови праzникq и семq mо ~ доста и mо се находе 
водhнице по томь иzводq на Паqни wдь горнhга рыбника до 
Ситнице и wд вьсаке водhнице да~ црькви ~пискqпии 
Липл"аньскои, а wдь поправке цркьковь да стави всакои 
водhници гвоzдн~ и камьнь ~динь и црьковь ко" ~сть на 
Паqни подьлежить вь wбласть ~пискqпи~ липл"аньске сь 
попомь Добромиромь и сь дhтию и mо ~ q те црькве два 
Yльвека Храна и Радославь wба сь дhтию и сhнокошь mо ~ ко 
сило кралевьство ми ниже Сокольники и сь zемлею wдь тога 
сhнокоса право доломь горh сь тhмиzи нивами на 
архи~пискqпово ново станmе, и wдь тq горh q полh, и 
водhница ко" ~сть ниже рыбника дольнега да ~ црькви 
паqнскои и ~пискqпь да ставить калqгера или попа ко~га мq 
хот~ни~ и нива ко" ~сть ста.... .... .... по и странh и цр Õ да ~ 
црькви паqнскои... И видh кралевьство ми ~ре бhше Баньска 
q полакь qписана wдь wтьYина ми госьподьнhиши хрисовqлh 
и ню вzехь иzь wтьYина ми хрисовqла и сьzдахь црьковь 
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светаго Стефана прьвомqYеника wдь основани" и пописахь и 
qкрасихь а zато дахь е~ вь zамhнq црьковь mо ~ тq блиzью 
свети~ Богородице сь вьсhми меги"ми правими Сqходоломь, 
Скqлановимь, Л"пьл"номь и Батqсимь и wдь тq – обрhи 
на црьковь свети~ ...... на село Лаповлh полемь право пqтемь 
по дhлq мегю МоатиYань и мегю Крqшеваць право по дhлq 
и на Бqтоваць... И такожде q Yинихь zамhнq wдь моихь 
wтаць кралевь кои вьzлюбише Господа црькве ГрадьYаньице 
липл"аньскои ~пискqпии градьYаньскои црькви храмq ~~ сь 
господиномь и братомь Стефаномь и сь братомь по плоти сь 
архи~пискqпомь Савомь Богомь вьzлюблhнаго и 
преосв~mенаго просветителhмь и qYителhмь срьбьскимь и 
иzволени~мь Божимь великq лаврq игqмению светаго и 
великаго прьвомqYеника Стефана ти~ села – .... имена попь 
Тqмани и Шапрань, Хранисавь сь дhтию, Милосавь сь 
Болемиромь и сь Нинqшомь, Радомирь братаньць сь дhтию, 
Болинь, Светославь сынь сь братомь, Богдань Радомисликь и 
сь братомь и сь дhтию, Гоиникь сынови, Братославь, Гюргь сь 
братомь, Прибиславь сь братомь, .... .... ОкqпариYикь, ДоиYинь 
сь брати"ми, Прьве сь братомь, Предиво~ сь сыномь, Добрило 
сь братомь, Ни~гошь сь братомь, Радовикь сь братомь, 
Тqдоровикь Дмитрь сь брати"ми, Битомиль и сь братиами, 
Дьржань сь братомь, Берашь сь дhтию, Драгqнь сь дhтию, 
ДраьгYань, Михаило Yеславь, Yеть, Станимир, Страхинь сь 
дhтию, Добрихьн" и Бане. Оу Сqхогрло кои бhхоу такожде 
uписани вь wYине ми хрисовqлh и вzехь и дахь светомь 
Николh ~пискqпии дьбрьскои и zа ию дахь zамhнq светои 
Богородици ГрадьYаньскои u Полоzh Wдриньскои црковь 
светаго Дмитри" сь людми и сь планинамь и мег"ми, 
правими  ко~ се имало тq wдь исьхони и Барково мhсто mо се 
находи q Подебреzhхь и дворь сь людми и qлашцh все mо се 
находи надь Барково и zа влахе Драгобратике ко~ дахь 
светомq Стефанq дахь zа н~~ zамhнq ~пискqпии 
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липл"анскои, Комане влахе, а се власи имена¦ Нhгославь сь 
братомь, Драговаць сь дhцами, Дражань сь братомь, 
Драгославь сь дhцами, КqкиYь сь дhцами, Гоишина жена сь 
дhцами, Драгославь сь дhцами, Станиславь сь братиwмь, 
Бериславь zета Гюргь сь братомь, Дqброваць сь братомь, и 
сь сестромь, Хране Грьбешикь, Витодь, Добрн" братqYедь, 
Добре сь братомь, Тqпе сынови, Дрqжо~ сь братомь, Любе, 
Братославь сь дhцами и Болини сынови, Радомирь и Мрьша... 
а се люд~ коихь wдпре wдь Стрzа, влахе¦ Воихна сынова и 
брат мq Станиславь и СqшиYане тры~ братhньци Радовики 
Стань сынови, Болеславь, Доброславь сынови, q Маровh село 
Жеграы сь мег"ми q Тополньици село Коретино и мег" мq и 
Мраморь право преhzь Локвq на Рqднику и wдь 
Грqтане~вицh на Да~кь до села прhzь рhкq од... потокь, 
Родимлю водhница сь намhстн~мь и сь wвоmи~мь. На 
Ситници Син"ке, Тишина, више града Липл"на, wдь моста до 
Широког Брода и дахь ~~ qашар" именемь Радиво" сь qлми 
и сь дhтю да соуть црькви до вhкь аминь, и по Липл"нq и по 
Топольници а по Моравh вса села сь мег"ми ихь како ~ било 
wдь исхона... И по Враню и по Словиmq и по.... и по Zлетовq и 
Мороzвиzдq и по.... и ~аже wдь wбласти грYьск~ 
господьстq~и краль ~смь и кралевh zемли Zлетовh, Самоковh 
и Шqменh wтьYьстви" и дhдини ми при Ибрh, Марицh 
zовоми, вьzехь то и дахь wбладати ~пискqпии или 
липл"нскои, или приzрhньскои и по Липл"нq и по Моравh и по 
Топольници попове и поповьсци сынове и сь братиами и 
намhстн" ихь и лебами ихь, тhмь да wблада~ть вьсhмь 
~пискqпь липл"нски светои богородици ГрадьYаньскои. Кои вь 
приzрhньскои ~пискqпии zаконь стари срьблемь и zдh 
Мерьпсь оре f. мьти, а ськwлникь s. и zимницомь, бhдьбq 
плqга г .Õ  мьти да орq и тако да га посhю, пожню и одвеzq 
по врьхq и q рqпq qсиплю. И пакь иzдаде и ливадq надь 
Жрhбицомь Оудhлске да косе бhдьбq накосицомь спласти и 
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zдhти. Меропхь сипле сладь триmа q годиmи и да га хмели и 
ако бqде веке трhбе црькви слада да га wхмели и да носи 
Меропхь по понось до кралева стана, ко коне има рождьствq 
христовq всаки Меропхь да довоzи по воzq дрьвь и да носи 
лqYа рождьствq христовq и праzдьникq свете богородице и 
да лове г .Õ  дна zа"це zаманицомь. Раzвh поповь послqхь 
црькви д .Õ  динари, а рqка s .Õ  динари и гдhгоде се при 
црькви на кралевски сqдь Yльвекь води, да ~ глоба црьквиа и 
послqхь и рqка, а ако Yльвекь qкраде wдь дрqгога да плати 
г .Õ  перпера црькви глоби на г .Õ  перпере, мhхоскqбина s. 
динарь, а  

Yльвекь кои краде црьковь и враждq qYини mо реYе 
господинь краль. Или кто има qлн"никь да даде qлн" 
праzдьникq свети~ Богородице, ко ли неда, а има, да qzме 
попь самь. И на вьсhхь трьzhхь, кои сqть вь zемли 
кралевства ми mо се прода~ црьковно, или се има кqповати 
mо црькви да се неqzима царина на нь; да реYеть попь на 
свою дqшq како ~сть сqmе црьковио... И видh кралевьство 
ми насилн~ на людехь пресвети" Богородице wдь wколнихь и 
междqсобнихь Yльвекь и створихь милость црькви свет~ 
богородице и людемь ~~ при ~пискqпh Игн"тии кто ~ прhль, 
wдпрhль и иzвель и привель люди. По семь сегда да иhсть 
преYи сqдь zа люде и иzводе раzвh мене господина крал" и 
давамь и праmамь сии вьса храмq светие Богородице. И 
приложи кралевство ми трьгь панагирь ~же ~сть праzдьникь 
благовеmени~ свет~ богородице. Кто или си~ пристqпи, или 
повтори, или раzори, да ~ проклеть w Господа Бога 
вседрьжител" и wдь пресвет~ Богородице и да бqдеть 
поби~нь wдь сили Yьснаго и животвореmего крьста господи" и 
wдь т  Ã. и  Ã. ї  Ã.  светыхь wтьць никеи .... и wдь в Ã. ї  Ã. 
апостоль и wдь всhхь светихь Христq Господq qгодившихь, 
аминь. И предателю Юдh да ~сть приYьтьнь и wдь мене 
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грhшнаго Стефана Оуроша крал" да ~сть проклеть вь вhки 
бqдqmи, аминь. Сьzдахь си храмь вь лhто миробити"  

† s Ã. w Ã. л Ã. "zь Стефан Оурош втори Милqтинь краль и сь 
Богомь самодрьжьць вьсhхь срьбскихь поморскихь и 
подuнавьскихь zемл"хь, ктиторь и приложнихь светаго храма 

сего, а писа вь лhто † s Ã. w Ã. л Ã. 
 

Што се тиче старих књига, оне су скоро све развучене разним странцима, а нарочито нашом 
драгом и милом браћом Русима; те их је сада остало до 80. раз. комада све самих црвених. Осим ових 
неразумно месно свештенство и калуђерство, кад је приметило, да оне нешто вреде, развукло их је 
свуда и по свима крајевима, нерачунајући оне које су грчке владике спалиле, које су од нечувања и 
незнања пропале, и т.д. Кад напоменусмо спаљивање књига, неће згорег бити навести и овај препис 
доцније прибелешке, са једне старе грачаничке књиге, писане на кожи коју нам кришом показа 
калуђер овог монастира. На њој од речи до речи писаше ово: 

 

† лhто  а Ã. j Ã. и Ã. z Ã. вьzпри"ль прhстоль српскихь патриархь и 
немu подложни и w него zавис"mи пода"вши мq дань вь 
киждие годиmе, т. тисqmь динарь екzаркь срьпско–охриски, 
патриархь србско–болгарски uгро–влахиски и цhлаго илирика 
господинь кирь Викенти~, а прежде бивши митрополить 
Бhльградски. Сеи Викенти рождень бысть вь племени 
Дробнаци ~жо ~сть вь ерцеговинh и прhстави се отровлень, 
вь царствqюmемь градq и великq жалость остави србскомь, 
болгарскомь, uгровлахискомь и арбинашкомь, сирhYь 
хелбенескомь народu; понеже по смрти ~го люди wzлоблени 
быше wт проклетихь и лuкавихь грьковь, насилн" ко" неможе 
Yовекь и нихова беzакона дhла qкора ради и порqге на писмо 
ставити. Олh велика бhда наста вь всеї србскої zемли а 
наипаYе, около Охрида, Битольа, Прилепа и Приzрена ради 
столицъ србьскихь преминuвшихь светихь и богохранимыихь 
цареи и проклети Грци сагорhша свети" моmи о Ã. и Ã. србскихь 
светителеї и много книгь’’. 
 

Ово преписасмо из књиге, која је сада у оца Агатангела, кои нам се страшно вајкаше, жаљаше 
и тужише на управу монастирску у светским рукама и т.д. Нарочито се тужаше на општинаре 
приштинске, епитрофа неког Димка и т.д. Обирака од прекрасне некадашње старине наше остало је 
још свега у новијим одломцима, као што напоменусмо, заједно 80. комада, које смо све претурили, 
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на неке оставили квите да их пошљу и т.д.; али друге вредности никакве немају до за језик. Све је 
оплачкано и развучено на све стране божијег света, само ништа не оста у нашим глупим и невољним 
српским чемерним рукама. Нешто учињених прибележака из ових остатака од пабирака наших 
старина, нису од толике важности колико би се могло изискивати.  

Грачаница је била отворена и пуста, па ко је хтео тај је и улазио и плачкао све, а нарочито оно 
што је волео и шта му је воља била. Кад се боље и тачније промотри не само она са своим 
зазидотинама, но и све старине наше врло је могуће: да ће се наћи огромна сокровишта из прошлог 
живота нашег. Ово ће тек онда бити, код све те старине падну у наше руке, и то не садање глупе но 
доцније паметније — ако буду — и изображеније. А да је то одиста тако, питамо: која је старина у 
кнежевини испитана и проучена како ваља и треба? На једној књизи ''Празнични проповеди'', на 
крају ово пише, готово, као и горње: 
 
Пришьдь zдь u сїю еmе юнь сь uYителhмь своимь или паYе 
реmи старцемь ~ромонахомь Герасимомь игuманомь дhвиYки" 

wбители вь лhто † а Ã. j Ã. л Ã. при патр"рхq илирико–
срьбскомq кvрь £wаникїю, а пришьдь паки q Соколицu вь лhто 

† а Ã. j Ã. и Ã. z Ã.  тогда вьzпри"ль б"ше прhстоль срьбски 
господинь Викентиїи патр"рхь и митрополить прhжде бивши 
бhлъградски. Сеи Викентиїи рождень бысть вь племени 
Дробн"ци ежо есть во Ерцеговинh и прhстави се вь 
царствqюmемь градq и великq жалость остави срьбскомь 
родq, понеже по смрти его люди wzлоблени быше w  
проклетихь Грьковь насил", кое неможе Yовекь нихова 
беzакана" дhла uкора ради ни писмq предати! 
 

Из друге књиге: 
 

‚‚вь лhто † а. j. k. в. бысть поморь великь, тwгда иzqмрhше 
wт Неманльски родь Д. тисаmе и тогда поидоше спах~ wт 
Рqмели~ на Бельградь и wт Анатола на Москова, а мы qбоzи 
тожде лhто бисмо u боаzни’’.  
 

На крају треће књиге: 
 

‚‚вь лhто † z Ã. м Ã. д Ã. месеца сектемв" сїю книгq месець 
Октомври кqпихь аzь смиреныи митрополить новобрдьски 
Никанорь и приложи егw црькви ГраYаници липланскои 
митрополиїи.  
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На 4. 
 

‚‚Вь лhто † z Ã. и Ã. г Ã. сїю книгq глаголеми прологь месеца 
Авгqста купихь смиреныи митрополить новобрдьски Никанорь 
и приложи егw црькви ГраYаници липланскои митрополиїи.   
 

На 5: 
 

‚‚Вь лhто † z. Y. е. месеца ма" к Ã. s Ã. дьнь сїю книгq прологь 
месець сектемьврїи до месеца мартї" вь немьже приложихомь 
стихоси wт митарьа и фарисеа до недhли сиропqстьны". 
Исписа се цhною и wткqпомь всеwсвеmенаго митрополита 
новобрьдскаго кvрь Васили" и приложихь егw црькви 
градьYаници липланскые митрополиїи, и хто га хоmеть wтети 
wт се" црькви да мq е сqпрьница преYиста" Богомати на 
страшнhмь сqдq.’’ 
 

На 6. 
 

‚‚вь лhто † z Ã. р Ã. г Ã. месеца фефрqар" к Ã. г Ã. дьнъ престависе 
владика новобрьдски Васили~ ; бqди емq веYна паметь.’’ 
 

На 7. 
 

‚‚вь лhто † z Ã. р Ã. к Ã. wбрhтохь сїw книгq глаголеми минеи 
неподпqнь аzь грhшныи и недостоиныи Паисеи митрополить 
градьYаниYкы.’’ 
 

На 8. 
 

‚‚вь лhто † z Ã. р. к Ã. прhдстави се блаженыи нашь владика 
кvрь Анани месеца Април" дьнь а Ã. ї.’’ 

 
На 9. 
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‚‚вь лhто †а Ã. j Ã. и Ã. z Ã.  когда помрьYе слqнце да се zна а Ã. г Ã. 
юл".’’ 
 

На 10. 
  

‚‚вь лhто †а Ã. j. k Ã. а Ã.  паде снегь велики вь дьнь светаго 
великомqYеника Геwрг".’’ 
 
 На 11. 
 
‚‚месеца Новембри" s Ã. ї  Ã.  дьнь приходь вь Витинq аzь 
игqмень пекски Геwрги~ и дигохь п Ã. Yабра жита и однесохь 
q Радево q монастирскq со Êницq, тогда аzь и царско брахь q 
Косовq и тогда бысть велики поморь по Косовq, q Приmинq 

помре више нежели † а Ã. и  ф Ã. кое тqрака, а кое христи"на. 
Во то време и царь Махмqдь наста царовати и  
топаль Османь паша бысть веzирь и подавише ІаниYаре и 
дрqге zле люде mо се налаzе q Цариградq и по васhмq 

царствq веmше нежели † р Ã. и  † п Ã.’’   

 
 На 12. 
 

‚‚вь лhто † z Ã. р Ã. и Ã. s.  да се zна продадохь Симwнq ВрьсаÊеву 
нивq Лаzь Владинь wт пqта водениYна до дqба НиоYевиÊа и 
на средь ливадицq Живкq НоваYевиÊq zа  
с. ˘ л Ã. а Ã.  еднqж на животq, а дрqгомq додахь на самрьть 
попq zа опело. Тq быше сведоци Петрь Петрови Êь,Тома 
ВрьсаÊевь, Андре" Врса Êскь, Никола Лапо~вь, Дмитрь КоYаревь 
и Петрь Врьса Êевь и сї~ zаписахь аzь грешны попь Стефань 
быви тогда попь селq Смолqше и вси кметови саборомь 
месеца Генqара z Ã. ї Ã.  дьнь тако выае вь раzqмь’’. 
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Сад је ово сво село све сам потурица и Арнаутин. Знатно је овде ово: што има млого овакових 
уговора тога села прибележених на крају књига црквених и што је писме ''ћ'' још тада писано.  

На 13.  
 

„Вь лhто † z Ã. р Ã. п Ã.  слqYи се мнh грhшномq попq 
Маркq zдh прити вь село Смолqшq ради прhдржа" 
свеmенаго правила вь храма св¦ и славнаго архи~пискqпа и 
Yqдотворьца Николае¦ тогда прhастоль србьски придрьжеmq 
прhwсвеmеномq патри"рхq кvрїю кvрїю пиmелюбныи 
црьквеныи wмилователю ликq свеmениYескомq тhшителю и 
qYителю и нькаzателю "ко неwбрhти вь нинашна времена 
таковомq просветителю’’. 

 
Идући од Грачанице за IV:, час право у Вељетјен планину налазе се развалине бившег 

огромног и прекрасног монастира, ако не лепшег, а оно као и Грачаница, тако званог ''Царица'' или 
''Васиљевица'', Цркву је ову, сву од прекрасног и углађеног мрамора, била подигла царица Симонида, 
али је сада у самим урвинама. Њу је оборио помињати Јашар паша и тесани камен из ње а бив: 
огромних ћелија вукао на своје воденице. Ово су исто чинили од остатака и римокатолици Срби из 
Јањева подижући своју сада лепу нову цркву. Бивше монастирско воће на дворишту и ливади око 
монастира и сад стои што сведочи: да је овај, по причању некада бившији женски, монастир скоро 
запустио, и да је скоро порушен. Сав је био изидан од прекрасног и прекрасно углачано ружичасте и 
беле боје мрамора. Око ових урвина налазили су млоге и разне црквене и светске скупоцене, ствари. 

Сутра дан, такође нејављајући се никоме, кренусмо се у Јањево, стару епискупију нашу. Од 
Грачанице па до Јањева рачунају добра три часа, по високоравним хумићима и брдима. Кад се човек 
попне на огранке Вељетена и са овога погледа на дивну и прекрасну светињу прошлости српске, на 
успомену славе и моћи српске, дике и поноса, слободе и изображења српског Грачаницу:  - милина 
га обузме гледајући у њена дивна и прекрасна кубета главна, иза коих се тек једва види на дозиданој 
препрати, оно мало и незнатно спрам 5. главних и великих. Ово прекрасно кубенце као да је још у 
времена нашег св. Милутина софиског, показивало оно доба, у коме се Србија гушаше у разним 
сектама и јересима, а сада налази погажена, потлачена и гушећи се и издишући у мухамеданству и 
под његовим преставницима. Подигнуто над храмом за одлучене од цркве, кајуће се неправославне и 
јеретике, у оно доба показиваше надмоћност праве и чисте вере над заблудама људским, а у ово 
показује униженост, нејач и слабост српску.  

Негледајући на доба која нам указује, и негледајући на црно и чемерно, очајаничко стање 
наше, ипак је оно за нас — као што смо и сами - од неоцениме важности, од неописане милине и 
блага: оно је наша: ''и ако си турска удворица, и опет си српска перјаница'' што је народ за Марка 
казао. Ко хоће, да види оно што човека узвишава и подиже више кола и круга људског; ко хоће да 
осети сва блага, дивоте и лепоте, које нам се у рају обећавају; ко хоће да појми ону божанствену 
красоту, насладу, светињу и светост, која је за праведнике и све напојене вишијим појмовима: нека 
дође и види нашу дивну Грачаницу, са осталим старинама у царици и краљици Србији, а ми му их 
нити умемо, нити можемо, нити хоћемо описавати и описати. Што тумарамо по световима да видимо 
ваљда Вавилоне, Содоме и Гоморе туђе; боље би било да путујемо по нашим дивним и светим 
земљама, да их гледамо, да се у њима напајамо животом, знањем и светлошћу, које нам туђин тлачи, 
црни утамањује и сатире.  

— Одиста после 3. часног путовања по дивној и најлепшој земљи на свету, заишав планину 
Вељетен, поче смо се са његових прекрасних и неописаних огранака спуштати скоро у провалију, 



 115

која између њега и његовог огранка Црног врха лежи. На дну те провалије хујаше планинска речица 
Јањевац, а на њој, са обе стране, лежаше Јањево некада православно и сво српско, а сада српско, али 
римокатоличко и српско мухамеданско. Са западне стране подиже се више њега горди Вељетен са 
раз. старог српског града Вељетена и 8. цркви, међу коима се највише види у своим урвинама св. 
Василије, тако звана Васиљевска. Од југа и сјеверо-истока такође се подиже исти Вељетен, кои се са 
своим крилима опире на брда у срезу Лаблану, а од истока план: Сопот. Испод самог Вељетена виде 
се урвине и развалине некада, бивше огромне српске вароши, у којој су и фабрике биле, а нарочито 
свите, и фабрике рудне или металне. Ова планиница Сопот, са окрајцима своим, допире на једно 50 
хвата до самог Јањева и обрастао је ситном шумицом.  

На њојзи су три зазидана извора, кои се зову Сопоти. Кад се над један дође чује се како 
унутра под земљом нешто бубња и тутња. Прича се да су ову воду зазидали српски цареви, што је 
врло велику штету по Косову чинила. Јашар паша заповеди, да се у једног извора провали зид и 
насилно пусти на ужету мајстора једног у тај зазидани кладенац. Зидара овог извуку... мртва, и Јашар 
заповеди: да се одма та рупа опет зазида, као што је и била и да се затрпа земљом.  

Издалека се види прекрасна римокатоличка црква са 5. кубета савршено по свему и свачему 
озидана и подигнута у изгледини православне цркве. Њен олтар, ширина и дужина у неколико 
одговара потпуно темељу од старе прав: цркве св. Николе, на којој је и подигнута. Шта више 
православна прастара икона св: Николе, још из доба српске царевине, и данас стои у олтару, а тако 
исто св. Богородице на западном дувару, више западних врата. Одма спрам ње подиже се стара кула, 
а крај ове са сваким даном руше се све више и више урвине, још од једне такође куле старе, за које 
причају да су некада смештале штампарију српску. Остатака од ове налази се по у којег овог Србина 
римокатолика; али, благодарећи дошавшем од пропаганде западне италианском и у Италији 
изображеном свештенику, нама нико Нехтеде показати баш ништа од овога.  

Осим овога, недадоше нам да видимо прастара звона наша са натписима нашим, која су 
нашли у развалинама бив: наше, а сада подигли на своју нову римокатоличку, цркву. Један 
прекрасан младић кујунџија — а сви су само кујунџије, — кои је пре 2. год. дошао из Београда нашег 
и сад овде ради, — хтеде на сваки начин да нам покаже звона; али поп недопусти разно увијајући и 
завијајући. По дугим преговорима сам поп каза:  

''Звона су била српска, кад је овде била и црква српска, имају истина натписе српске; али су 
ливена у Мљетцима; чиме се доказује: да су и стари Срби били римокатолици!''  

Неколико стараца, и онај младић из Београда, рекоше у глас:  
''Не је тако попо! Наши су стари некада сви били Срби; па смо се полатинили од зулума 

турског. Ти незнаш то, јер си скоро дошао, а стари попа, бог да му душу прости, знао је и причао и 
сам ово што ти рекосмо''.  

На ово попа, као васпитаник јежавана одговори:  
''Па нека џанум! Све једно је, све једно! Бог је један''.  
Негледајући ни на то, ни на већ донешене, истина пократке, стубље, или лествице, ми 

немогасмо видети звона и снимити са њих натписе. Попа говораше, да ће сам снимити, предати оном 
бив: у Београду, а он да ће нам послати; али је то мрка капа, а зла прилика. Да знадијасмо италиански 
и да се умедосмо понашати као какав римокатолик, могло би се све учинити. Са драгом вољом попа 
нам показиваше све што имађаху у цркви, мрштећи се на оне две иконе православне, које народ 
особито поштује и сматра за чудотворне. Он нас вођаше у потпуном смислу римокатолички олтар, у 
коме у најневештијој нагрди и накаради беху поређани дрвених 12. кипова апостола и тринајести Ис. 
Хрис. Ове је светиње попа вели, донео чак из Рима — што неверујемо би ће их сам овако невешто 
направио, или бар донео са ког села италианског — и сам их је, вели, Намесник Христов, особито 
волећи и благосиљајући ову општину дао, из особите наклоности према овд: становницима и 
њиховој правој вери; поклонио им и своим светим рукама предао му, да их овде смести! При овим 
речима, клечећих неколико римокатолика, ницом попадаше љубећи голу земљу цркве још 
непомошћене; а неколико падајући на земљу љубише обућу попину, од чега се он јако застиди, и као 
тобож својски отресаше се. Сам наш бив: београђанин, неучини другчије; но клече и пољуби 
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прострту на земљи овчију кожушину. У целој цркви, као у џамији каквој, стоје прострте овчије коже, 
на коима клече наша браћа римокатолици Срби, кад се богу моле.  

Десивши се туне један наш калуђер опљуцкиваше се погледајући на оне кипове, и уколико 
римокатолички попа беше у потпуној финоћи брезобразан, у толико овај у потпуној простоти. Он 
мољаше са свим просто, да види своја прастара звона, ама узалуд; навађаше живљење своје и 
братства му са старим попом, и како је онај ноћивао у Грачаници и т.д., рекав: ''ти кад прођеш покрај 
моје цркве пљујеш на њи обилазиш је 6. часова хода, само да је невидиш.'' Попу римокатоличком и 
свима беше ово одвећ тешко и он у место грдње у тисућу пута беше још учтивији, разно 
изговарајући се: да је увек био болестан, да ће доћи, да он непрезире св. цркве и т.д. Светина рече: 
''вала калуђере, ако је тако, није лепо од нашег попе, домна, а и теби домне кажемо: ми нећемо тако; 
нама је свеједно, а ова наша црква, а света Богородица — Грачаница. — Колико год има овде 
стараца, сви смо се у њој покризмали и повенчавали. Ми то неможемо трпети'' 

Попо римокатолички на све ово осмејкиваше се као света бона, ништа противно и ружно 
неговорећи. Наш калуђер погреши, те јавно знацима, презирући и опљуцкујући се на кипове, гласно 
поче наводити неки текст да се свет неклања кумирима. Кад већ виде, да се никако неможе доћи до 
звона и да попа римокатолички остављаше то до другог пута, наш ти кале поче гребати уз дувар, као 
да се попне, па уздишући завика: ''ах. кукавац сињи! кад немогу да вас видим и целкивам, а оно да 
учиним све што се може. Грех на душу онима кои недају да вас видим и целкивам.'' По овоме докопа 
уједанпут за ужета од звона и одпоче звонити, колико му душа хоће. Он сиромах никад није ни 
видео, а камо ли звонио: те му дође, по овомс, срце наместо. Једва га отргоше са прекорима и скоро 
претњом од ужета и ми одосмо, мољени управо од попа римокатоличког, у његову кућу.  

Кућа му је у огради црквеној, спретна, скромна и уљудна. Један орманчић књига, на 
немачком, латинском, а нарочито италиском језику, показиваху: да је попа довољно изображен 
човек. Прегледајући књиге видесмо да су све духовног садржаја, изузевши неких песмарица на 
италиском, које показиваху, да попа није с раскиде покрај духовног и светски проживети. Нама се 
чињаше, да и телесно није далеко од обичвог живота; јер му свака домаћица из 200 кућа, редом, по 
недељу дана готови јела и осталу послугу врши. Кад и овде наш калуђер виде још кипова, 
престављајући Ис. Хр : на крсту, св. Богородицу кукајући за њим и друге, њему се скоро стужи и 
неможе да поипје сву кафу; али ракију изкапи.  

Чувши звона цела се паланчица Јањево слеже у двориште црквено. држећи да је сутра дан 
некакав велики праздник. Попа им објасњаваше зашто је се звонило иронички изсмејавајући 
дивљака шизматика, а светини беше то у место неповољно, још као дика: што они имају звона; што 
су им ова допуштена да се дигну а Србима православним недаду и т.д. Клекнувши сваки пред попом 
при доласку и одласку, ови се враћаху савршено спокојни и задовољни. Видело је се, да им сада попа 
није давао окрајак своје доламе и обуће да пољубе, као што је то обично чинио.  

Потурице Срби такође нису седеле са прекрштеним рукама. Оне су изтуриле своје хоџе не 
само на једну целу и полуразорену мунару; но још и на двоје урвине од некадашњих своих 
богомоља. Ваљда су и саме хтеле својом виком, да одрже достојанство, доброти и превасходство 
своје вере над ђаурском; те је се био подигао страшан урнебес, каквог можда одавно нечу Јањево. 
Благодарећи овој узрујаности, морали смо се што пре враћати из Јањева, а иначе имало је се још 
млого старог и знатног да се види. Нарочито смо мислили ноћити, код оног Срба римокатолика 
бившег у Београду, и сутра дан видети звона; јер нам он обећаваше, да ће се ово на сваки начин 
учинити.  

При поласку нашем римокатолички свештеник превијајући се, клањајући се и увијајући, као 
прави европејац, а нарочито јежован,не хтеде нас пустити, док невидесмо старе натписе на две 
римске надгробнице, које ми, користећи се овом изненадном домновом љубазношћу и снимисмо са 
ова оба, надгробна римска споменика. Ово је нарочито хтео зато да нам и неисказујући докаже: да је 
Јањево од искона припадало римокатолицима и то не Србима но Римљанима. Са особитим 
задовољством, пошто нас је умолио слушаше како пред народом читасмо натписе, и кад казасмо да 
су римски, нуђаше нас и вуциаше да части.  
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Он тада говораше, да су звона са таквим истим натписима, што му светина, разуме се по себи, 
и вероваше и невероваше. Једно му само загорча, што му казасмо да су одиста Римљани владали 
овим землама, али од 1000 и неколико-стотина година бјаху њени прави господари само Срби и т.д: 
На ову његову муку, коју и народ одобраваше, дође му још гора, што онај младић, кои је радио у 
Београду, причаше: како у Београду иде свако у коју хоће цркву; како је једно гробље за све; како се 
неразбира ту млого о верама; како смо сви браћа од једног народа српског, а да смо одиста то, 
питаше попа: ''па што џанум незборимо римски; но српски?''  

Овој попиној невољи дође још једна што млоги рекоше: ''на звонима непише римски, но 
влашки — т.ј. српски — и пише светог Николаје звона за краљ Милутина ливена у Јањево''.  

Попа све ово гуташе недавајући лица да га се што тиче. Благодарећи дакле његопој римској 
души и срцу, ми прекрасно снимисмо натписе са поменутих споменика на лепом белом прекрасно 
урађеном мрамору, од коих први ово каже у 6. врстица. 1. D. М. 2. PVBLIVSN. 3. SEVERIAN VS 
VIX: 4. AN: XIX ET VALERI 5. ANA FIL:  PVBL:  VIX: AN:  VXIII. други у 5. врста: 
MIIIXXVIIIDIEXIVNIIHOCOPVSFECITFIERIPLEIEBANVSSTEPHANVSETMARCIZVPANVSDEPB
OTASA 

Пошто сађосмо са страшне узбрдице, на којој је црква, доле на обалу Јањевца, гомила светине 
обе вере угледаше се у нас запиткивајући, по свом обичају: ко смо, од куда смо, шта смо, шта ћемо? 
и т.д. Нас вођаше оно пракрасно момче, о ком говорисмо, да је било у Београду, и цедим путом јасно 
говораше и причаше: како попови и фратри двоје и мразе једну и исту браћу, што му и остали сви 
одобраваху. По кои би нз громилице шапутао: ''и они пси тамо'' указујући на хоџе.  

Од ових пос: двоица, црни као цигани дођоше, частише нас, лукаво и подмукло изпитивајући 
нас за сваку ситницу. Њима одговараху браћа римокатолици Срби, да смо даскал — учитељ, — ''Е, 
ћејф му је ага, да вида оно мало наше богомоље, па ето дође из Гилана!'' Ови одговараху : ''Е , Е , 
неки џанум, неки ! Ништа, ништа, царева земља слободна, ето виде, оно велиш ваше мало, а бог ме, 
неје ти мало, богомоље но цео град. Па, ако, ако, цар је дао слободу нека гледа ја''. Обе хоџе, и ако су 
добиле овакве одговоре: да смо њихов човек и учитељ, нису толико исто у ово веровале; колико ове 
њихове комшије христиани у њихову љубав и тобожње одобравање њихове цркве. Да се нису 
конзули, а нарочито аустриски, заузели за ову њихову цркву, неби, по Турцима, од ње било ништа.  

Праштајући се са овом нашом правом и још непоквареном браћом, која хоће да се учи на свом 
српском језику из срп: књига, неможемо пропустити, а да нерекнемо: да потпуно и у сваком смислу 
заслужују ове изразе. Они су осим тога доста изображени, доста су света видели, јер су сви занатлије 
— кујунџије — и од тога живе. Обишли су кнежевину Србију, Румунију, били у Аустрији, Русији и 
другим земљама, у коима православни живе; јер они, као и ђаковци, највише раде крстове, окивају 
црквене књиге и т.д.  

Ми напоменусмо: да је и овде била епискупија, што нам сведоче записи на неким књигама. 
Као свуда што су у разним неприликама пренашане столице владика и владаоца из једних места у 
друга, тако је и овде из Грачанице пренашана епискупија у Липљан, из овог у Јањево, из Јањева у 
Новобрдо, где је сасвим и пропала и утаманила се. Тако је она из Моравице у Кумановској нахији 
пресељавала се, од насиља турског, у Жеглигово, из овог у Криву паланку, из ове у манастир св. 
Јована Претече у кум: нахији; из овог у Матејчу такође у Кумановској нахији, из овог у Врању где је 
и пропала, преливши се у Скупљанску, као горња у Призренску и т.д.  

Тако се дакле морадосмо вратити из Јањева несвршивши посао, за кои смо били отишли; а 
како је већ доцкан било морали смо се опет вратити у свету Грачаницу на конак; јер од Јањева до ње 
беше нам у пола ближе, но до Приштине, до које је требало ићи пуних 6. коњаничких часова. Јањево 
је од искона било рударско место; оно је се особито славило онда, кад и Новобрдо. А кад је српска 
држава, раздирана у своме сопственим срцу изродима и утворама своје сопствене деце, гибала се и 
љуљала, час наједну, а час другу страну, — тада је Јањево губило, своју важност, те с тога видимо: 
да га владаоци наши дају под закуп дубровчанима и осталим, да из њега ваде богатства. Сва брда и 
планинице око њега усејана су самим јамама рударским, развалинама, урвинама и осталим, из чега 
се закључује: да је негда било одвећ живо и радничко место. А да су у њему од искони седеди само 
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чисти и православни Срби, то и садањи његови становници и стари споменици тврде. На последку 
саме урвине православних цркви, пренос епискупске столице и т.д. такође то исто тврде.  

Да Јањево није каква нова паланчица, такође јемчи нађени натпис над вратима бивше 
православне цркве св. Николе, кои, по причању наше браће сада римокатолика, гласи : ''да је ову 
цркву наново и на месту старе у Јањеву граду подигао свети краљ своме даваоцу очију св. Николи.'' 
Цео овај натпис чува и данас један стари писмени Србин римокатолик; ама га на поискивања наша 
недаде, одговарајући се: да га је сада негде затурио.  

Кад се изађе из Јањева и пође, од овог 1 1/2 час југу вељетјенском планином, дође се у село 
тако звано Оклоп, у ком је сада 20. к. пот. и само 2. Срба римокатолика. И ово је село, у којем су се 
до Косова ковали оклопи, од коих се радионица — и сада виде развалине, — ферманима Муратовим 
ослобођено од сваког данка. Фермане су те, стари претци ових садањих становника, добили овако: 
кад је Мурат дошао на Косово до спрам Грачанице, разређивао је своју војску по овога планинским 
окрајцима; те тако возећи се на колима, у ових се сломије стражњи рукавац. Мурат уморан од тешка 
пута тешко је слазио са ових. Прекрасна једна девојка из овог села опазивши то притрчи и задржи 
кола од пада, и држала их је све дотле, докле нису притрчали Муратови људи; те их тако под њим 
оправили. Мурат опази ову прекрасну девојку, допадне му се и узме је у свој харем; те постане зет, 
Оклопничана, кои се и данас диче говорећи: ''Ми смо сви шураци цара Мурата; јер је он узео нашу 
девојку.''  

Мало даље од овог села почињу се тако зване Голачке планине, које припадају приштинској 
нахији, изузевши неколико села гиланске, а допиру чак до лесковачке нахије и имају 12. часова 
дужине и скоро толико ширине. Становници су овог предела били пре, 80 год. Срби, а сада су сви 
Арнаути мухамеданци. Арнаути из тих крајева говоре, да ту има преко 500 које разорених цркви, а. 
које монастира. Од ових су неке скоро са свим читаве, а тако и монастири са кубетима и ћелиама. 
Путници, кои су овуда путовали ово све тврде, а нарочито: да има и прастарих српских, огромних 
гробља са натписима, и ми смо чинили кораке да до ових натписа, и натписа са разорених цркви и 
монастира дођемо. Овим је пределом до Косова владала мајка царице Милице, а неки веле сестра, 
која је седела час у Лесковцу, час у Курвином граду тако званим сад: разв: близу Ниша, а чак и 
највише у развалинама једног Голачког града тако званог Голупца, од којег је и овај предео име 
добио, а он је недалеко и то идући сјеверу од Врање.  

Близу Лаба је село Орлан са развалинама цркве и дворова, Орловића Павла, кои се у српским 
и у арнаутским песмама пева; али у ових последњих, као непокорник цару Мурату. А даље су двори 
опет Шајновића Дамјана у селу Шајиновце. Овуда се највише у земљи налази скривница, које се, са 
сваким даном одкривају. Тако је скоро једну пуну блага, причају, развалила и одкрила речица једна, 
а у авлији једнога Арнаутина стајао је огроман камен којег он помери и под њим појави се на свод 
зид. Арнаутин развали овај, и кад тамо . . . соба пуна блага и златних змија од коих се Арнаутин 
престрави и опет зазида ту рупу!. Нек се незаборавља да је овај Арнаутин од оног истог племена 
људског, које за 20.пара убија човека, рескирајући у исто време и своим животом. Баш при нашем 
путовању одкрила су се грдна блага на српским рудницима на Корабу, Копаонику и овде. Не може се 
веровати, да су сва блага нађена на овим голачким планинама; али је свакојако истина: да су се у 
њима копале златне, сребрне и оловне руде за време наших владаоца и да их ваљда и сада има. —  

Враћајући се из Јањева и пењући се опет на огранке вељетенове, није нам другчије, а да 
некажемо коју и о дивном погледу са ових на голу Голеш планину, која је једина у овом крају тако 
рећи наги гола, без најмањег дрвцета, или бар каква џбуна и шибљака. Голеш је сав го обрастао 
травом зеленом; није тако висок, али је опкољен равницом скоро са свију страна: да се сво Косово и 
сва околина с њега види, као што се и сам види са свију страна. Дугачак је преко 3. а широк преко 1. 
часа на својој површини и скоро сав припада приштинској нахији, изузевши малог дела, кои припада 
Дреници, с којом се код села Ариљаче и Слатине везује малом честом шумицом. Одавде извире 
више малих извора, кои се сливају у малу речицу. На врху Голеша стои још и данас мало језерце, 
које никада неотиче и око којег су силни гробови турака још од Косова од Стр: Бана. На површини је 
широк, те је с тога могао ту боравити Силан Влах Алија, са свих 12 000 војника.  



 119

Народна прича у изгледини епа у кнежевини, Босни и Ерцеговини као: да је тобож на Голешу 
Вук издао, нема смисла и ту је Голеш земенуо право име и планиницу Грдеч. То није могло бити ни 
с тога, што је од Самодрже па до Голеша ваљало добрих 5. часова ићи кроз турску војску. Један час 
од Голеша је, код села Враголије, тако звани Враголиски мост, српских владаоца, преко ког је тада 
водио пут у Босну, кад јо ово сво Косово густо засељено било српским народом. Недалеко од овог 
места утиче Дреница у Ситницу.  

Идући од Јањева мимо православна српска села Д. и Г. Гуштерицу, Сушицу и Чифлик један 
турски, имасмо прилику видети једну жалосну и опалу текију, или монастир турски, кои је на 
огранку Вељетена, а из међу Јањева и Грачанице. Неколико надгробних турских споменика, 
развалина од старих српских цркви, остатака од прастарог српског гробља, — украшавају тако рећи 
урвину текије правоверних. Како су овде старешине њене потурице са потпуним фанатизмом 
мухамедове вере, немогасмо промотрити све како треба и ваља. Само нам један сељак Србин рече: 
да је ту некада био светац српски, а Турци обрнуше га у свога, подигнувши му ону избу над гробом 
његовим и разоривши све оно што беше налик на цркву и српскс споменике.  

У Текији, и свему око ње беше само ђубре и смрад, што одговараше појмима вере 
мухамедове; а урвине показују ону изображеност, коју само мухамеданство проповеда. Неколико 
бивших кладенаца, које раине руке подигоше, и воћака, које раја сађаше и каламљаше, најжалосније 
изгледаху. У првима воде нема, а у другнм животних сокова; те и једно и друго показиваше 
одживеле дане свога живота са преставницима мухамеданизма. Но негледајући на све то потурице 
недају ни погледати, а камо ли гледати и видети њихову теке, док сваки дан попише и поједоше црно 
иза нокта у Грачаници. Теке ову издржава неколико српских кућа око ње, које јој све и сва дају. Ми 
свратисмо у ове кућице, или боље разваљене и опале колебице, дивећи се правом срмском поносу и 
животу садање раје, господара њихових, ако се тако може назвати у сваком обзиру потпуно робље 
турско. Има смо прилике чути неколико песама и нешто запамтити обичаја месног, које ћемо после 
навести.  

Овде нам причаше, прилично у годинама старица прекрасна и дивна српкиња: како је на 
месту, где је данашња, тако рећи урвина од текије, био у време Јашар паше гроб неког српског свеца; 
како су овај тада на силу потурчивши се Срби задржали, као своју светињу и у мухамедаиству; како 
су је до неког времена поштовали и то све дотле, док недође један хоџа потурица, кои је се у 
Цариграду учио, светињу ову утаманио и т.д. Ту је била црква св. Николе, коју је обновио св. краљ 
Дечански, као што је гласио бивши на њој напис, а подигао ју је веле најстарији брат Немањин и т д. 
У недалеком растојању око ове дан: текије, која је почела опадати, како јој овај поменути хоџа 
утамани св. мошти; налазе се 8. ре развалине од старих српских цркви. А сјеверу ка вршку окрајка 
Вељетјена стоје развалине и урвине од града Вељетјена — и Вељетина - са троим развалинама 
старих српских богомоља. Причаше нам се још: о насиљама од Турака, њихових власти, Арнаута, а 
нарочито Черкеза и т.д. 

Ми се несмо могли дуже овде бавити и због времене и околних потурица; те по прекрасним и 
дивним огранцима Вељетјена, десно мимо Г. Гуштерице на Јањевцу речици и Ливађе, а лево 
Сушице, српских села, — дођемо далеко чувеном и знатном Дрену дрвету, које је још од Косова 
овде. Ово је дрво одвећ знатно и чувено у свију народа живећих на Косову, и око овога, ван Черкеза. 
Старина његова, историски догађаји, успомена о прошлости красној и слободној српској , вера у 
помоћ његову и светињу у свима невољама и неприликама Срба православних, римокатолика, 
мухамеданаца, сад: Арнаута и правих Турака учинило је то: да је се он до данашњег дана сачувао и 
ако, савршено сух , без коре, огранака и животних сокова.  

Народ српски у њему види свегињу своју, која му у свему и свачему помаже; види и чита 
некадашњу прекрасну и славну прошлост своју; свој независан, слободан и прави српски живот, а 
види и дан своје несреће и туге. Он је двојако важан и свети за њега; јер у исто време казује му доба 
слободе и независности, као и доба пропасти, унижењости и почетак тешког и чемерног ропства 
свога.  

Напротив Турци у њему виде: почетак своје славе, силе, величине и дан од ког су тврдом и 
здравом ногом стали на челично, за њих, земљиште у својој новој постојбини, у Европи и европском 
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земљишту. Подједнако га дакле поштују, и благодарећи томе: он је се до данашњег дана сачувао. 
Код, и спрам, њега је се решио бој за Турке славан, а за Србе стидан и несретан. На пољу његовом 
беше усредоточена сила Муратова од 80.000 коњаника Арапа и 20.000. Черкеза.  

Овде је био најглавнији и најзнатнији убојни стег Муратов. Место, на ком је био пободен, још 
се и дан данашњи види и показује. Оно је рукама војника Муратових насуто округло и узвишено. 
Овде је и Косово најравније и најшире; јер захвата преко 6. часова ширине. Одма спрам њега, на 
западној страни, подиже се гола тако звана Голеш планина, на којој је била Потурпца тако звана 
Силан Влах Алија са своих 12.000, као и он, одпадника и срамних потурица. Као што смо 
напоменули: Дрен је овај светиња и неприкосновена ствар за све становнике Косова и околине.  

А као такови, он, заједно са такође прастарим и од Косова Студенцем и Кладенцом, лечи и 
вида од сваких боља и напасти, па и вражбина, гатбина, чина, урока и т.д. С тога је, као и 
кладенац.кои се зове ''Студенац'' окићен и начичкан сав, од врха па до дна, са свима своим деблама, 
гранама, огранцима и пригранцима, разнобојним пантљикама, кончићима, крпицама остатака од 
марама, чоја и т.д. парицама, иглама. оптокама, чиодама, шљокама, саливоркама, жућацина и 
осталим стварима. 

Са места, на коме је, види се цела околина у наоколо докле очи човечије виде: види се 
Липљан и остале знатније месности. Но негледајућн на његову светињу; на моћ лечења и видања од 
свију болести; на силу и снагу; на успомену и старину: на толике заврћене уњ болести и чесреће 
људске: погане су га и скрњаве руке Черкеске засецале и у мал што га нису обориле. Ово је био 
узрок, као и још неколико посечених и јединих грмова на Косову, што је неколико оваквих 
безбожника пало на оном месту, на ком су њихови праоци 1389 год. ухватили у замку бегајућег 
нашег цара Лазара. Од то доба Черкези су се страшно уплашили од Срба и боје их се, као живе ватре.  

Око овог Дрена народ околни највише налази, вели, костију изгинувших на Косову јунака 
српских. На 200 хвати од Дрена стои рукама људским за 2 1/2 хвати насуто брдашце, на коме је био 
турски санџак барјак, као стег 80.000 Арапа. Даље за једно 50 хвати виде се развалине од некакве 
зграде, у којој је Мурат седео, пре но што је дошао до Лаба. Одатле је веле гледао своју војску. 
Место се то зове стога ''Гласовик''' јер је из њега викач викао и давао налоге. Преко речице 
Грачанице још се и данас виде два гроба турска од Косова. Кад смо већ дошли на најшире и 
најравније место Косово клето, ваља нам да коју кажемо и о њему самом. У овом казивању, нећемо 
наводити причања разних путника, иноплеменика и туђинаца, кои пролазише преко Косова и 
описиваше га. Ово нарочито нечинимо с тога, што се ни с једним описом њиховим неслажемо; јер 
нам се ни један невиди да је како треба. 

Косово, ово дивно и прекрасно земљиште искључно и право српски, протеже се сјеверно од 
Баранске реке - Ибра — иза Митровице ново-пазар. нахије па све југоисточно до Црне планине, или 
тако званог Карадага у гиланској и скопљанској нахији. Дужина му је око 18 часова, а ширина како 
где почев од 3. па скоро до 1 часова, а скупа узето износи до 30 четвороуголних часова Од сјевера 
ограничавају га и губе се у њему огранци Рогожње планине: Звечан планина, Кошутовица и Кориња; 
а од нашег Копаоника: Соколица, Шаља, предел Копаоник, Грдеч, Самодрж Пропаштица, Бајагора 
или Сувобор стари; а преко Лаба продужење Копаоника под именом планина: Пруговац, Бутовац, 
Мрамора. Бинча планина, Гадимља, Велетјен, Жеговац. Бутовац и т.д. до новобрдских планина, или 
тако зване Старе и Големе планине више Новогбрда. Ово је идући од запада истоку и југо-истоку.  

Од запада и то идући од сјевера југу и југоистоку, опкољавају га и заклањају од равне 
Метохије велике планине: Девич, Чичавица, Грабовац, Голеш, Дреница Црнољево, Сливово, Језерац, 
Гатске, Неродимске и Сиринићске, планинице, огранци Шара. Од запада идући истоку, а са јужие 
стране огранци поменуте Шаре Сиринићске планине коих се највишијих врх зове Љубетен од неких 
Љубетрн, а главица овога Округлица, вечно и увек покривена снегом и ледом. Даље: Качаник, и 
Црна Гора. Од сјевера идући сјеверуистоку и истокојужно опет огранци прешавшег преко Лаба 
Копаоника нашег: Пруговац, Бутовац, Мрамор, Вељетен, Козница, Жеговац, новобрдске, Орма и 
опет Карадаг или Црна, планина. Од свију ових поменутих планина највишији је Љубетен, као један 
и то источни највишији крајичак. огромног, простирућег се од више Орида Шара па све до крај 
Виточа у правој Србији; па Неродимка, Бутовац, Чичавица, Вељетен, Голеш, Шаља, Језерце, 
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Сливова, Црнољева, Жеговац, и. т.д. Све су оне, ван Голеша, који је савршено го, покривене шумом, 
буковом, грмовом и грабовом.  

Цео овај простор Косова поља изцресецан је сав милим речицама, поточићима и рекама. Ток 
је њихов тако рећи на све стране. Баранска река или наш Ибар, кои извире из Ројажских планина, 
тече средином малог Колашина од југо-запада, а дошав на окрајак Косова тече право сјеверу у 
предел Мала Боњска тако исто и Ситница, која је и највећа и најзнатнија Косовска река. У њу се све 
остале реке и с једне и друге стране Косова улевају, које извиру из околних планина, ван Љуште. Ток 
јој је од почетка у неколико југо-западна, а после све прав од југа сјеверу, док се код Митровице, а 
спрам Звечана не улива у Баранску реку. Она извире од Качаника 6. час. из Рабовичког блата — 
језера — које лежи у сред Косова; те 12 час. тече клетим Косовом. Где јој је баш глава незна се; јер 
се у то блато улевају: Неродимка, Гадимка, Смољуша, Црнољевка и Шљивовка. Блато је ово сво 
обрастло трском и ваља вам се издалека чувати од њега јер на неколико 10. хвати не дошав равним 
обалама његовим пропада се у земљу. С тога овчари и други непрестано одбијају стадо од њега за 
1/2, часа хода далеко свуда унаоколо; иначе приближилиму се стока, она пропадне и више је нико 
неможе извадити. Дугачко је за 1 2/4 а широк 8 час.  

Млоги мисле и држе да се Ситница тако зове с тога: што оданде излази из пом: блата, где се 
поменуте реке уњ уливају, а ми држимо да је се прозвала тако због своих бистрих и ситних вала. 
Широка је од извора до улива у њу Дренице до 5. а код улива у Барању 7. хвати. На сјсверном крају 
Косова кваси га у неколико 2.Лаб доста велика река, која тече од сјевера југу до Косова, а по овоме 
од истока западу; те се више села Предлужја и Главотине улива у Ситницу. Он извире на окрајцима 
Копаоника или тако званих Копаоничких планина или званог Духа или Добна планине. За њим иде 
4. Самодржа река, која извире из сред Копаоника, и стаче се у Ситницу ниже села Пестова на 3 3/4 
часа. 5. Вучитрнка извире такође из Копаоника, а стаче се у Ситницу више Вучитрна. На њојзи је 
град Вучитрн, а на Самодржи трагови развалина Самодрже цркве.  

Више српског села Самодржа за 1/2 часа на једној литици, испод које протиче река Самодржа, 
стајала је славна и далеко што се вели чувена наша Самодржа, у којој су држани млоги духовни и 
свети сабори: као што вели нар. песма: 

 
Састала се четири табора,  
На убаву на пољу Косову,  
Код бијеле Самодрже цркве,  
Једно табор Вукашина краља,  
Друго табор деспота Угљеше, 

Треће табор војеводе Гојка,  
А четврто царевић Уроша; 
Цареви се отимљу о царство,  
Међу се хоће да поморе,  
Злаћенима да пободу ножи, 

 
А незнаду на коме је царство. 

Ту је цар Лазар пречестио војску пред бојем косовским. 
 
 

Кад кнез Лазар причешћава, 
војску,  
Код прекрасне Самодреже 
цркве,  
Три недеље 80. калуђера. 
 

Сва се српска причестила војска  
Најпослије 3. војводе бојне: 
Једно јесте Милошу војвода,  
А друго је Косанчић Иване,  
А треће је Топлица Милане.'' 

Самодржа, а не Самодрежа, зове се ово место, а пређе црква с тога: што речица Самодржа 
протиче испод оне литице, на којој је била црква. Сад је на том месту, где је био св. олтар, камен 
воденички; јер је ова литица пробијена на којој је стајао олтар од цркве, те је витло право сашло у 
корито реке. Цркву је ову, као и скоро све остале у околини овој још Бајазит, по битци косовској 
разорио, а проклети Јашар паша урвине њене утаманио и воденицу на месту цркве подигао. Од 
тесаног њеног, као и млогих других цркава и манастира, камена правио је мостове, помосте, — 
калдрме — водецице, куле и остале насилничке грађевине, које су се све одма, по подизању и 
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рушиле; јер су биле насилнички одузете од светиња и богомоља. 6. Добролучка речица, извире 
такође из Копаоника, а имено огранка његова Соколице па се ниже свињарског хана улива у 
Ситницу.  

Од западне стране, почев од сјевера па идући југу, обливају Косово: 7. Митровица речица, ова 
извире из Девичких планина а ниже Митровице улива се у Баранску — Ибар — реку. 8 Свињарка 
такође извире из Девич планине, а улива се у Ситницу ниже Свињарског хана; 9. Невољачка река, 10. 
Стреоц извире у Чичавици, а улива се у Ситницу више села Бивољка, 11. Дреница извире из планине 
Дренице, близу села Црнољева и протиче око Голеша са 3. стране; тече још између Грабовца и 
Чичавице планине и 2. часа Косовом; те се, више враголиског моста улива у Ситницу; 12 Црнолејка 
извире из планине тог имена, а улива се у блато — језерце — Рабовачко; 13; Сливовка извире из 
Црнолејке, а улива се у поменуто блато. 14. Неродимка извире из планине Језерца и Неродимке више 
града Неродимља; тече кроз сред Неродимља и код Фатића ар: села раздваја се у два крака. Први 
крак протиче кроз Сазлиско блато а улива се такође у поменуто Рабовачко блато. Други крак јужно 
код Качаника улива се у Лепенац.  

Од туда се види: да је ова страна Косова најузвишенија кад се воде од једне и исте реке деле; 
те једне уливају у Црно, а друге Егејско море. Као што је речено Љубетјен је увек покривен снегом, а 
на самом вршку је језеро, коме иду свештеници из тетов. и окол. нах. у сушне године, свет водицу да 
буде киша и тд. а тако и на ово Блато и Неродимку. Потурице и Срби сваког Ђурђевадне кољу 
јаганце а о св. Илији кољу по 4. овна и кров пуштају у језера. Вода из овог језера кроз планине 
пролази и излази чак више Призрена; те се улива у Јадранско море. Кад се што баци уњ, оно то 
изнесе на спрам Призрена. Тако се прича за сирочад неку, брата и сестру, да је се брат погодио код 
неког призренског трговца да му овце чува, а са сестром уговорио: да ће јој слати по љубетенском 
језеру сваке недеље по једну овцу за храну. То и учини, и бацајући у поменуто језеро сваке недеље 
по овцу оному је те овце сестри износило у Јабланцу виш Призрена. Трговац, дознавши за то отера 
свог овчара. Одтуда је пословица: љубетенског језера овца, кад за кога каже да краде, и Рабовичког и 
Сазлиског кад што пропадне без трага и гласа. 

— Све ове реке теку од запада истоку. 15. Лепенац извире из Шаре планине, протиче кроз 
Сирнићски предео, а више Скопља улива се у Вардар. Главни ток Неродимке улива се у њега са 16 
Гатском реком и још 6. мањих речица 17. Каменоглавска река извире из Карадага, а улива се више 
Качаника у Неродимку. 18. Од истока западу теку, и у Ситницу уливају се, почев од југа па, идући 
доле сјеверу: 19. Сазлија, која са Неродимком гради Сазлиско језерце 2 часа дуго, а 1 час широко и 
са још другим Рабавачко 1 1/2 часа дуго а 2 1/2 часа широко. 20 Гадимка извире на Жеговици пл:, а 
улива се у Рабовачко језерце; 21. Ж.еговац извире из поменуте планине, а стаче се у Ситницу више 
Глоговца, 22 Јањевац извире у Вељетену, протиче крај Липљана код ког се и улива у Ситницу  23. 
Градчаница. извире из Новобрдских планина улива се више села Добријева у Ситницу.  

У Градчаницу се улива Сутјека река, на којој имају развалине од три старе-српске кузнице, у 
коима су се ковали новци. Кузнице су ове биле за 1 час пред изливом њеним и све са стране 
Вељетена пл: или леве њене стране. 24. Приштевац извире из Бутовца, а тако исто 25 и Брњичка или 
Бутовка речица. Око 30. које речица, а које поточића са поменута два језерца, или блата, као што их 
овде зову, квасе клето Косово: те га тиме чине одвећ плодним, скоро вавек зеленим и правим 
европским земљиштем.  

Оно је било врло важно по своме положају и то стратегијском у Србији, или место, за војну у 
стара и најстарија времена. По положају оно је лежало, а и сада скоро лежи у срцу, или средина 
праве Србије и срп: земаља. Тако од средине Косова па на југ до Прилепа има 33. до Битоља и Орида 
по 40. Котора 40. Ихтимана на Балкану 40. утока Искра у Дунав и границе бугарске 48. до Саве и 
Дунава, 40. до границе Србије на Балкану спрам Тракије — Рашке старе дан Илиџе — 50; до 
Радовића 40. до Штипа 36. до Бање и Разлога 40. Поменуту му стару стратегијску важност сведоче 
по свима околним планинама и огранцима ових развалине градова.  

Тако су на сјеверу, с леве стране Баранске реке — Ибра — 1. Звечан, с десне Соколица и 3. 
Вучитрн. Са западне стране на Чичавици 4. Стрелац и 5 Градина; на Грабовцу: 6. Госпођин град на 
Дреници: 7 Милоша Обличића град, а огранци Чичавице допирући до Ситнице између Бивољака и 
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Кузмина зову се 8 Милоша Обилића врата, где се виде трагови од развалина, на Језерцу пл: 9. Јелеч. 
На Неродимљ: пл: 10 Неродимље или старо Родимље. 11. Качаник и 12. Чечан развалине града у 
малом Колашану од Митровице западно, а над селом Чечево такозваним.  

Од истока: 13 Бутавац, 14 Вељетјен, 15. Жеговац 10. Градац, а даље Новобрдо, Морава, 
Градац и т.д. Осим ових 18 градића, данас су на њему још ове паланке: 1 Митровица, 2. Вучитрн, 3. 
Приштина. 4. Јањево, и 5 Качаник. Качаник је садања једна мала паланчица арнаутска, а пре 70 
година чиста српска са своих 130 кућа, које са сваким даном све више и више опадају и пропадају. 
Становници су му до тога доведени, да по кои велики бег, у урвинама каквог бившег хана, помало 
механише и на тај начин, кад већ неможе с пушком, глоби пролазећу мало богатију светину. Качаник 
овај лежи југо-западно на дну Косова поља а њега је подигао старина Новак са сином Грујицом, 
братом Дели Радивојем и синовцем, а по некима сином Татомиром.  

Да је одиста ово новији Кочаник сведочи село са развалинама градића, тако звано сада ''Стари 
Кочаник;'' преко планине Црне Горе — Карадага, — а и Качаника. Кроз овај Стари Качаник, причају 
да је ишао стари српски пут, а не низ Лепенац крај овога новог Качаника, или града — Кале — 
Старина Новака. Прича се, да је од Скопља један део Муратове војске прошао први пут овуда уз 
Лепенац, па од то доба туда се и иде; али је то невероватно. Као што смо рекли, овај је Качаник 
основао Старина Новак, наш тако звани први хајдук, и у њему је тек 1611 год. савршено угашена 
слобода Српска. Причају, да је Старина Новак био из ове околине, а дели Радивоје од Тетова. Због 
њиховог страшног јунаштва, а нарочито Дели Радивојевог, Турци су, пошто су већ сасвим утаманили 
устанке српске у Правој Србији, прозвали Тетово ''Калкандели'' што ће рећи од великог јунашства 
прејуначна па већ и луда крв или порекло. Осим овог значи још и такво јунаштво, које голим прсима 
разбија оклопе на тур: јунацима и зидине око градова. И једно и друго турски значи поменути 
''Калкандели''. Такве су убоице били наши славни Тетовци и околни по Шарпланини Срби.  

Пошто је око 1511. год., а по некима 1611., сасвим пропала, српска моћ, овде се угнезди у 
Качанику некаква потурица Муса Кесеџија, која је млога чуда чинила. Прича се: да је Татомир у 
борби, са овим уљезом Мусом Кесеџиом, истина убио га и надвладао; али од његове силне војске 
погинуо са своима. Муса је, по свој прилици био освоио Качаник, па га Татомир, или кои његов 
потомак, од овога отимао и повраћао. Сад још стои једна караула из које, као гладне хијене, извлаче 
се и нападају на путнике грабљиви разбојници под именом заптија — жандара — и прегледања 
попутница — пасоша. — Осим ове разбојничке куле, или боље хијенске у урвинама јазбине, има и 
тако звани кадилук или тобожњи српски суд, кои са целим овим срезом припада скопској нахији. С 
друге стране прекрасног и Престуденог Лепенца још се и данас познају трагови од урвина огромне 
српске цркве, са огромним старим-српским, већ скоро утамањеним, гробљем. Даље од црквине и 
гробља познају се трагови од развалина неке повеће паланке и њених кућа. На 400 хвата одавде 
идући Скопљу стои и дан: данашњи полуразорена мала турска тећи — текија — у којој је гроб 
турског свеца којег именују: ''Муса''. 

Једни причају да је ово гроб Мусе сина Бајазитова, други Мусе Кесеџије, а трећи и то прави 
Турци и већина њих: да је то гроб оног паше турског, кои је овуда први пут, по налогу Муратову, 
провео мали део његове војске на Косово. Ово је веле заповедник оних 20.000 Черкеза кои гнаше 
побеђене Србе и уватише жива кнеза Лазара, с тога хоће овај гроб да зову и: ''Черкез пашин'' или 
паше Черкеза. Што је тај паша овде сахрањен види се из приче, коју у главном наводимо: Пролазећи 
овуда допадне му се ово место и рекне своима: ''Ако погинем у овом боју, да ме овде сахраните.'' 
Пошто погине на Косову, оставша му војска, одиста овде га и погребе. У Турака је овај гроб и дан 
данашњи ''шеита'' т.ј. светитељ и сви они кои се поклоне муратовим цревима на Косову, поклоне се и 
овоме овде.  

Али сада раз: град Новаков; породица и потомци његови, који су овде живели до пре 100 год. 
и тек тада одавде изтерани; разорене цркве, и баш спрам овог гроба и над њим теће или текија, 
оставше огромне урвине и развалине од огромног здања, само још две собе новакове издубљене у 
риду и литици, у коима се још српски живопис по где где види; као и разорене 3. цркве и све остало 
сведоче: да је овде погребен, по свој прилици, Старина Новак, или ко од његове породице. Ово нека 
се неучини никоме чудноватим што би Турци поштовали за свеца свог диндушмана, јер скоро сви 
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садањи тако звани турски свеци и нису ништа друго: до стари српски, који потурице примивше на 
силу мухамеданство и у овоме поштоваху и уважаваху, а деца и потомци њихови и познајући за то 
узимају ове свеце као своје и из своје вере.  

Нама је за сад свеједно био тај гроб поменутог паше Черкеског, још од Косова, или Старине 
Новака, или и кога члана од доцније његове породице, кад другчије није и кад није у нашим рукама; 
али свакојако верујемо и држимо, са свима нашим: да је баш одиста, ако не Новаков, за чијег га 
тврде, а оно бар његовог ког потомка. Осим поменутих соба издубљене су у литицама и огромне 
коњушаре у коима су коњи Новакови били. Неки све ово погрешно и без икаквих основа, преписују, 
што смо за Новака казали, Краљевићу Марку. Кои овако држе, а мало их је, они тај гроб зову: гроб 
Мусе Кесеџије, којег је Марко распорио. Да би поткрепили своје наводе позивају се на једну смокву, 
која сваке године из жила своих изтерује, а она је веле постала овако: Муса ненадајући се Марку, 
ишао је из Скопља рано на коњу и јео смокве, које је особито волео, Марко га нападне, разпори и 
како се смокве нису биле још свариле у стомаку, кад из овог изпадну, упадну у ону јаму у којој је 
Марко од ударца мусиног пропао био до колена у земљу, и из ове изникну.  

Али се све ово неможе однети на Марка, као и причање: да је из овог града Марко убио на 
Косову Арапина и опростио српски косовски народ тешке свадбарине. Све то није учинио Марко, — 
као што нису и све урвине и развалине од оволиких овде и у свима срп. зем: градова дело руку тако 
зване ''Проклете Јерине'' — но они борци народа српског, кои поникоше у срцу и језгри Србије 
праве, као и бивша краљевина и царевина српска; кои поникоше прво на Шар планини и њеним 
огранцима од Горње и Дољње Дебрце охридске нах — 5. часа од Орида сјеверу — па све Шаром до 
Виточа планине и његових окрајака, и које Турци називаху хајдуцима с тога: што немадоше свога 
владаоца, свога краља и цара; по само народом месним срп: изабраног вођу и преставника, главара, 
целог тог појединог устанка и покрета народњег у борби противу дивљих и азиских разбојиика и 
пустахија.  

Што се тиче самог Краљевића Марка, њега треба двоити у Марка сина краља Вукашина, 
дакле правог и историског, управо краља Марка сина проклетог Вукашина краља, и Кр: Марка 
српског, или народњег у песмама народним, кои је у свом имену оличио тад. срп: народ и његово 
стање. Тако је исто и тако звана Проклета Јерина сама измишљотина, у којој је оличено тадање 
стање народа срп: Од ове ваља разликовати другу историску и праву Јерину , жену Деспота Ђурђа 
Бранковића, поштену и честиту, благу и добру душу, која за целог свог века, о свом трошку једва 
подиже само једно једино наше Смедерево. Да су све то били народни покрети и борбе противу 
Турака, а не хајдуци и одметници, као што Турци зову и као што у песмама певамо сведочи град 
Качаник, Градац дибарски, градић бив: Тетовски и т.д. А да су власти турске сваку борбу народа 
српског, од Косова па до данас, звали само хајдуклуком сведочи: Кочина краина, Карађорђева, 
Милошева и тисућама других, о коима се и зна и незна, па и све црногорске, које су у њих само 
хајдучке четице; те их тако и наш народ прозва. 

— Истоку од оног Качаника идући моравском пределу за 2 часа хода на огранку планине 
Качаника, стои и данас село тако звано Каменаглава, у ком је до 80 кућа. Све су ове куће до пре 30 и 
неколико год. или до доба Јашар-пашиног, биле српске римокатоличке и говориле су само српски и 
т.д. али због тешког насиља и упропашћења 100. кућа, све се изтурчише, а данас им младеж говори 
само арнаутски, а ови се сви зову не Србима, но Арнаутима. Ето одкуда су и како постали толики 
Арнаути у Правој Србији. Стари је и прави Качаник за 1 1/2 час места даље од овог новог. На Косову 
је и његовим окрајцима ових 102. села приштиске нахије: 1. Коиловица 6. к. с. а до Јашара 50. с. 2. 
Маковац 2. с. 13. п:, а до Јашара 60. с. 3. Бутовац 6. с. до Јашара 65.  

На врху су планине Бутовца развалине града тако званог Бутовца, кои је мањији од 
звечанског и Приштинског; одма мало ниже ових лежи поменуто село Бутовац са своих 6 ср: кућа. 
Село је врло мало и незнатно по броју кућа; али по снази и јунашству своих малих бројем 
становника, најзнатније је и чувеније не само у целој приштинској, но и у околним нахијама. Од 
селцета овог, или боље рећи ових шест не кућица, но избица и колебица, зазиру не само потурице, 
Турци и Шкипи мухамеданци, него и сами Черкези. Два случаја да наведемо, кои су се пре неколико 
годнна догодили и кои ће разсветлити и показати наведено. Није давна било, кад су се нешто 
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препоречкали спахија овог села и његов роб укућанин ове једне чемерне и тужне избице. Спахија је, 
као приштинац, бесан и набусит пре 2. године напао био нешто на свог чивчију, — како се овде зове, 
или роба, као што ми кажемо — али овај, по обичају и нарави бутовачкој, ни пет ни шест, но гори у 
хајдуке. С њиме су пошла и два друга његова, два верна побратима.  

Турска власт одма ту ствар узме као побуну целог краја и погна своју војску од 360. душа на 
три верна друга, а остале млоге чете разтури до целој околини. Војска опколи место где су се три 
побратима находила и почну већ на оне и насртати. Главни, по турском држању побуњеник, угледа 
међу војском и свог господара, па рекне, друговима: ''Браћо моја и мили побратими ! Зашто сва 
троица да гинемо кад је овде мој крвопија? То неће и неможе бити; него ви чекајте мене овде, а ја ћу 
сам отићи до мог господара. Кад дођем дому, ако ми што црвено у устима видите, а ви јуришајте на 
крвопије, а ако ништа невидите, а ви се сакрите од њих или бегајте, да узалуд не гинете''. Дружина га 
цела и словом од два цела побратима, саслуша и он оде међу Турке. Господар светећи му се рекне: 
''Е бре синак бре! видиш да сам те ухватио бре?'' Овај му је се ћутећи приближавао све ближе, и 
ближе, а ага све бешњи биваше. Није млого времена прошло, а побуњеник, и хајдук,  по турском 
мишлењу . .. у сред 360 војника разпори свога господара у један мах ножем, извади му џигерице, 
метне у зубе и учини јуриш кроз ову силу и мложину турску ! Другови му, кад то виде, навале озго 
на Турке, кои изненађени овим и оваквим поступком.разпрште се по планини куд кои, а бутовчани 
се спасу.  

Пре 8. године, по старом српском обичају, родитељи једне девојке бутовачке обећају је 
просиоцима неког момка, кои јој се не допадаше. Девојка кад то виде, да је родитељи дадоше преко 
њене воље, подвије косе, обуче мушко одело, узме две запојаснице и дугу; па се одвргне по свету у 
скитњу. Родитељи, па и нико, Ни су смели ићи у потеру за њом:; јер би она свакога убила, Она је тако 
ходала и шетала све дотле, докле није нашла према себи прилику. Кад је ову нашла, тада је одвргла 
оружје, свукла мушке, а обукла женске дреје и венчала се за онога кои јој је по вољи и коме је у 
вољи. Овакви јунаци, а нарочито јунакиње милиониле се да бог да у нашем народу!  

4. Софалија 5. с. до Јашара 50. с. 5. Златаре 15. с. 5. п. до Јашара 80. с. 6. Новосело 6. с. 15. ар; 
до Јашара 45. с. 7. Мотичан 10 с. до Јашара 90  8. и 9. Г. и Д. Брњица 21. с.до Јашара 100  У  Г. и Д. 
Брњици, које леже за 1. час сјевероисточно од Приштине, сада има једва 81 кућу, а до Татара неких, 
кои починише огромна свирепства у овим крајевима одма после сеобе патриара нашег Арсенија III, 
беше у ова оба села 1700. кућа све саме задруге. Од косовског разбоишта па све до 1696 год. дакле за 
пуних 306 година ова садања два села, а тадање једно, ни су се била сасвим покорила Турцима.  

Али кад је турски Султан скупио био у своју војску преко 300.000. све самих некаквих Татара, 
па да би још више ослабио Србе и и утаманио, сам је са свом својом влашћу и подстакао и ишао на 
руку патриарху Арсенију III: да се са главним људима из свију српских земаља изсели у Аустрију, а 
само просту светину да несме водити, и пошто се Арсеније изсели; он онда навали са овим своим 
неким Татарима, осим војске од своих Турака, кроз све српске земље, да сву простоту српску 
истурчи. Што је се истурчило изтурчило, а што није хтело све је од 12 па до 60. године подвргнуто 
од тих Татара под њихну криву, али оштру татарску сабљу. Одлука ова почне се вршити и над 
Брњичанима; али су се они, са околном браћом, борили противу Турака пуних 6 година, док се нису 
под неодоливом силом страшно и ужасно саломили.  

Саломи их ова ужасна сила, не обичном силом и јачином телесном, но својом умном турском 
лукавштином и подлошћу. Старешине брњич. после шестогодишње борбе преваре се и на ласкања 
турска: да преговарају о миру, оду Турцима под вером: да им ништа бити неће, и да престаје борба. 
Турци их, по свом обичају, похватају и побију, а у исти мах на одмарајуће се у селу и околини 
нападну; те тако ужасно изсеку и изкасапе: да је од 1700 само брњичких кућа остало нејачи за 7 кућа, 
а остало је све утамањено. Од Брњице до Приштине за добар час хода, и с једне и друге стране пута, 
бораху се са најужаснијим мукама живи набијени на коље српски браниоци и српске узданице. 
Говоре, да је тада, на самом кољу умрло у најтежијим мукама, преко 2000. мученика. Турци још 
данашњег дана ова два сеоца називају: ''асија'' што значи непокорни.  

10. Дреновац 8. ар: до Јашара 50. ср: 11. Пруговац 8. ар: до Јашара 30. с. 12. Бакшија 16. 1/2 с. 
ар: до Јашара 20. ср. 13. Расково 8. с. 7. пот. до Јашара 50. Срба. Ово је се село у старо доба звало 
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Трвовац, а кад је баба Милена — народ вели шокица т.ј. српкиња римске вере, коју сваки дан на 
Синан пашиној џамији у Призрену и осталим џамиама овуда, а нарочито у вече петкова спомињу, — 
казала: како ће са уваћена Милоша Обилића оклоп свући и разковати, па Турци то и учинили; 
Трновац прозове се Расков, што је у њему раскован оклоп на Обилићу.  

Мало ниже овог села, а при Лабу, стои и данас подигнут од Турака овој баба Милеви 
надгробни споменик. За ово добро Турцима њу је уморио Обилић овако: пошто су га ухватили 
Турци и баба им казала: да је у оклопу, да се не може другчије убити, док се овај са њега не свуче и 
т.д. Милош последњом снагом јурне напред, шчепа бабу зубима за нос, овај јој баш до очију из главе 
изчупа; те од тога она и умре, а ово село и мост, где је се све то догодило као и месност прозове се: 
''Бабиннос.'' Гроб јој је са надгробним спомеником, кои су још на Косову Турци под Бајазитом 
подигли, више Бабиног Моста — ћуприје, а не села, — а ниже села Раскова, баш скоро при самом 
Лабу. Он се и данас зове ''Баба Миљеце, — шокице — гроб''!  

Даље мало идући Приштини иза села Мазгита и споменика газиместанског стои тулбе 
Муратово и од овог идући Приштини ''Газиместан, на ком је био сахрањен кнез Лазар, Бошко 
Југовић и млоги српски и турски павши на Косову знатнији јунаци. Овако Срби и Арнаути са 
потурицама причају, а прави Турци веле: да је Милош бабу домамио себи говорећи јој да јој хоће на 
ухо да пришапље и каже своју оставу. Баба га је добро познавала, полакоми се на новац, дође му и он 
јој у место шапутања одкине и изчупа зубима из главе нос. Због овога сада Срби зову село преко 
Лаба ''Бабиннос,'' а Турци ''Бабинмост.''  

14. Азизиа Черкеско село од 200 и више к,, 15. Племетина 80. с. а до Јашара 150. с. 17. 
Глободерица 20. с. и 2, п. доЈашара 80. с. 18. Крушевац 15. с. до Јашара 35. 19. Накарад 5. с. до 
Јашара 120. 20. Брест 20. с. до Јашара 45. 21. Угљаре 20. с. до Јашара 73. 22. Добријево 18. с. до 
Јашара 38. 23. Преходце 25. ср. до Јашара 30. 24. Чагљавица 80. с. до Јашара 230. 25. Черкезско село 
180 и више к. 26. Лапљесело 30. до Јашара 56 с. 27. Авалипоток преко 100.Черкеск. к..28. Градчаница 
40. с. до Јашара 260. 29. Сушица 15. с. и 2. п. до Јашара 40. с. 30 Ливађе 25. с. до Јаш: 56 31. Г. 
Гуштерица и 32. Д. Гуштерица 70. с. до Јаш: 280. 33. Коњух 20. ср. до Јаш: 48. 34. Липљан 38. ср. к. 
до Јашара 500. варошица.  

Овде је била прва епискупија, па у Грачаници, из ове пренета у Јањево, из овог у Приштину, 
из ове у Новобрдо, из овога у Мораву и тако продала. Липљан, до пропасти српске на Косову 
паланка, а од Косова урвина и село, јер га још Бајазет разори, — удаљен је од Кочаника 7. од Звечана 
9. од Приштине 3., а од Неродимља 4. часа хода. Лежу тако рећи у најлепшој равници косовској, која 
даје најбољу и најпитомију траву, од свију трава косовских.  

На крају овог сеоца, које је у самим урвинама, а са јужне стране, још стои прастара срп: 
црква, храм Ваведења.Ова је старија од Грачаничке и ради ње је Бог, преко оног момчета, учинио 
чуда за време Јашар паше, о којем се говори код Грачанице. Неколико од ове прастаре цркве, којој је, 
веле, више од 900 година, а готово на сред села, стои прекрасан тако исто прастари, и од доба цркве 
бунар, кои се никако нечисти, а и не квари. Воду су му довели српски владаоци, веле, још пре 
Неманића, из неког планинског извора, који овуда кроз земљу протиче; те с тога често захватају из 
бунара букова лишћа, којега нема за 6 часова даљине одавде. Осим ове две старинице и старине 
Липљанске као места епископије основане св. Савом и града отетим његовим оцем од насилника 
Грка, — за нас су користније ове две ствари и ако поготову још тужније и јадније и од сад: Липљана.  

Прва је од њих та: што је се у данашњој породици Воинчића до данашњег дана сачувала крв 
Воиновића, кои у време наши краљева и царева беху тако силни: да се и сами краљеви и цареви 
наши са њима пријатељише и сурођаваше. Доказ о томе до скора је се чувао, а он је се састојао у 
томе: што је се у овој породици, до пре неколико година, као највећији аманет, чувала читуљу 
Воиновића; још неке старине, са једним пуним сандуком копаља, стрела и огромац зелени мач 
старога Воина, на коме је веле и натпис био, кои је казивао име војводе и господара старог Воина.  

Ово је се све чувало до 1810. год: Од те године, пошто је ова породицама, арањем, отимањем, 
мучењем, нарочитим глобљењем и т.д. од стране турске власти и Турака дошла до крајњег 
разтројства и последњег пада; сво је ово оружје и сва ова старина мало, по мало, изпродавана, а само 
је био остао мач старога Воина. А на велику нашу и општу, за изображене људе, жалости и несрећу, 
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пре 8. година и тај је мач, којег су сви сељани виђали а кои је се непрестано по тавану повлачио — 
прекован у раоник, и тако у тамањен и последњи знак Воиновића старине, чије је дворе у Липљану 
још Бајазет био разорио, као што каже тадањи летописац. Да л' је тај мач одиста био прастарог 
Воина, или његових потомака 3. брата: Вукашииа, Петрашина и Милоша; или је можда ових 
потомака и т.д. ствар је остала нерешена? А да су дан: Воинчића одиста од тих Воиновића цео народ 
прича, а утамањене ствари, као и трајућа читуља још и данашњег дана потпупо сведоче.  

Друга, је старина у једној породици, која вуче своје порекло од Дели Радивоја, Старине 
Новака, Грујице и Татомира. Она има, из тога доба, и читуљу, коју као највећу светињу храни. Од 
исте породице и данас у једном .... месту има и свештеник један коме је и Новаковић, а по оцу 
Стаменков, сада Стаменковић, презиме. Од овог имамо и неколико лепих народних песама. Изван 
села, а код ситничког моста, налази се још данашњег дана прекрасан из доба царевине српске, 
''Сињак или Тишина'' у коме се преко целог лета хвата најбоља и вкуснија риба.  

Још је једна, знатност, о којој вам најрадије сви Липљанци причају, као о догађају савршено 
неподлеажећем никаквој сумњи. Ствар је врло занимљива, а нарочито односећи се прекрасном само 
српског народа обичају слави, или ономе: ''Ко крсно име слави, томе и помаже''. Беше то 25. 
Октомбра 1849.год. и то у вече св: Димитрије, којег један Липљанац слављаше. Као што је ред и 
обичај, домаћин је дозвао баш на вечеру госте у вече свога светог; али не лези ђаволе, пре ових, рупе 
му неке аге са своим слугама и розквартире се на сред кујне свечареве. Аге простру у кујни своја 
сеџадета и настане се слободније и безбрижније, но у својој сопственој кући. Узовници су већ 
почели били долазити, ама их домаћин није могао дочекати, па шта више ни пресрести како треба. 
Он је морао само аге дворити а о гостима није смео и могао ништа ни помишљати. Узовници 
незнајући беду и невољу домаћинову, одпочну непрестано долазити. Домаћин је морао напослетку 
изаћи из куће и сваком казати: ''Идите ми драга браћо и добри пријатељи! Ја сам вас истина 
помиловао позвати; али ми је велика беда и невоља у кући, којој кад св. Димитрије неће, и ваљда 
неможе, ништа да учиии, немогу ни ја?''  

Пошто су аге појеле све цицваре, коњи одморили се, нахранили се зоби, слуге турске одведу 
своје и своих ага коње горепоменутом бунару да напоје; а кад тамо .... човек на коњу, са копљем, 
престрави слуге, а коње преплашене разагна којекуда!| Слуге нису могле никако видети куд одоше 
њихови и њихове господе коњи, те у страху долете и јаве агама све шта је се збило. Аге оспу срч на 
домаћина говорећи му: да је све његово масло, да је он подговорио неког Липљанца да тако учини са 
њиховим коњима и т.д. Бадава је се спромах извињавао и свакојако их преклињао наводећи: да није 
ни помислио, а ни могао то учинити; јер није знао да ће они доћи, није ни излазио никуда од кад су 
му дошли и т.д. Све то беше узалуд и сирома домаћин морао је сву ноћ престајати везан док су се 
аге, са слугама своим, частиле, спавале, и како су хтеле башариле. После свега овог слуге рекну 
агама: да ће познати оног које уплашио коње.  

Аге дигну сво село исту ноћ да им траже коње; али коња неби нигде ни од корова. Заповеде за 
тим да се сутра рано сви мушки становници тог села од 16. па докле их има у животу на више 
година, дођу са своим коњима; е да, би слуге познале оног неваљалца кои уплаши и разтера коње 
спахијине. Липљански становници од 16. па на више свију година и узраста дођу сутра дан са своим 
коњима; али не беше ту онога, кои је разтерао коње ага и њихових делија. Кад то виде аге наљуте се 
још већма не само на домаћина но и на сво село. Јадни Липљанци, у тузи и невољи, досете се и рекну 
агама и делијама: ''Е ако је човек на коњу са копљем у руци, ми аге наше, копаља немамо, а готово и 
незнамо што су, ви то добро знате, — аге одобре ово — па онда, ако није кои Турчин то учинио, — 
делије ага пресеку речи и рекну: не, не, не — влах је!'' — онда јо то морао бити . .. . св. Димитрије!''  

Сиромаси липљанци, поведу и слуге и аге у цркву да виде св. Димитрију на коњу; па ако још 
он небуде учинио поменуто чудо, они одоше сви, са целим селом... у прогонство можда чак у Азију и 
то кад им изсеку и поробе све што је лепших жена и деце, и отму и разграбе оно мало вајне и 
чемерне сиротињице и убожства! Од бунара па до цркве сво је село ишло гологлаво и молило се 
Богу и св. Димитрији, да их спасе од ове беде и невоље. Као побијени идући тако дођу до цркве и 
онако сви уђу у ову; па кад слуге и делије агине опазе живописаног св. Димитрија на коњу, они се 
бегајући напоље, продеру .. . ''Ово је, ово тај што је синоћ коње поплашио и разтерао!'' Аге 
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приморају своје делије, да још једном уђу у цркву и оне то исто потврде. Липљанци благодаре Богу и 
св. Димитрији, што их је тако спасао, а аге видећи то чудо рекну домаћину: ''Море Влаше! кад те тај 
твој светац Димитрије помаже, и кад је он наше коње разтерао, онда нека ти је просто што је то 
учинио само моли му се да нам коње поврати; јер ћемо иначе опет учинити оно што смо намислили''. 
Сиромах домаћин, са целим селом, знао је шта Турци хоће, па су се сви молили Богу и св. 
Димитрији.  

Напослетку домаћину прекипи, па рекне: ''Вала аге, ако је св. Димитрије, којега славим, још 
свети, и ако је код правог Бога, он ће ме и сво село спасти и од ове беде; те ће вам коњи доћи, а ако 
није чините што сте наумили.'' Ово потврди сво село и аге уплашене од оваквог оштра израза, а и 
сумњајући се млого и о томе: да одиста није у ово дело помешан св. Димитрије , преселе се у другу 
кућу, која није славила св. Димитрију. Цео дан Турци су преседили у Липљану недајући да и један 
свечар слави своје крсно име, а зато су и дошли били да укину славу. Већ је и ноћ наступила била, а 
Турцима још нема коња и ако су њихове делије са Липљанцима тражили их цео дан тако рећи и под 
трном и каменом. У исти час, кад су коњи прошле ноћи били разтерани од бунара оног, опет дојуре 
исти коњи од некуда онако исто преплашени фркајући на иос и престрављено хрзајући.  

Али коњи недођу првом домаћину и свечару, него оном новом код ког су Турци били, и у 
својој престрављености недочекају да им се вратнице отворе; но онако прескоче преко ограде, што 
Турке страшно изненади. Целом се селу, које је било пало ницом на земљу, и делиама ага, учини, да 
коње јури св. Димитрије! Сви то потврде викајући гласно, и аге видевши и то чудо, обдаре у 
страшној трзавици цркву св. Димитрије, и тај час оду из села. Тако се Липљан спасе од коначне 
пропасти; јер су Турци тражили повода само да га свог искасапе. Повод би им био у томе: што су 
дошли с намером да забране славе, при чему би се родио заплет, из ког би Турци изашли као прави 
господари целог Липљана, а Липљанаца Срба неби било више на овој божијој земљи. Све ово још и 
дан: дан: и сами Турци признају. 25. Суводол 2. с. 18 п. до Јашара 60 ср. 36. Скулањово 25. с. до Јаш 
150. 37 Батуси 30 с. до Јаш 100.  

Ово село лежи баш при самој Ситници од Липљана 1. час сјеверу, од Приштине 3 1/2 часа 
југозападу а од Грачанице скоро сасвим западу 24, часа. Оно је на помињатом најширем месту 
Косова поља, на коме је 15 Јуна 1389 год. пропало царство српско. Од њега је поменутог дана и 
године оних 20.000 одморних Черкеза, дошавши од села Бабуша изненадно напало са 80.000 Арапа и 
12.000 потурица Силног Влаха Алије са Голеша, на кнеза Лазара и његову рањаву и уморну војску. 
Они су напали са леђа од Ситнице на нашу војску а тако рећи утаманили је. То су учинили 
вијугајући се по малим придолицама и дољачама косовским. Турци још и данас уважавају, поштују и 
унеколико светкују ово месташце, а Срби га куну и проклињу. Знатно је овде још и то што се код 
овог села налази онај бели камен, о ком се у народ. косовским песмама спомиње.  

Камен је овај бео, округао, над земљом висок 7. стопа, а дебео је у пречнику око 3. стопе. 
Познаје се да је сав био исписан, а свет мисли: да је он означавао међу разним деловима земље 
појединих господара им. Прича се да је оваквог камења, у старини, по Косову млого било и да је сво 
служило само за међе, а не за шта друго. Све што је, од овога утамањено, као што су овуда 
утамањене и све остале старине, утаманили су само Турци употребљујућиј све на разне своје 
грађевине које им бадава ради раја, а не ко други. Камен је овај сада накривљен на једну страну, јер 
су испод и око, њега тражили новце неке. Што је се до данас задржао, код све и сва утамањујуће 
силе, то баш и јесте дивно и велико чудо, које се може само тим протумачити: што су Турци добили 
битку косовску но од Србима спрам њега, оном војском, која је овде одморна и изненада долетела.  

38. Лепиња 20. с. до Јаш: 85. 39. Черкеско село има преко 200. к, 40. Радево 15. с. до Јаш..70. 
41, Слатиње 14 1/2 п. ар.до Јашара 30.с. 42. Ариљача 15 1/2 п. а.до Јаш: 80.с. 43.Помазетин 20. ар. до 
Јаш. 20. с. и 30. п. 44. Руица 18. ср. до Јаш: 40. 45. Чучуљага.20. ар. до Јаш - 50 1/2 с. п. 46. Краиште 
15. с. 10. п. до Јаш: 50. с. 47. Рибаре 8. с. 30. п. до Јаш: 150 с. 48. Мужићани 4. с. 10. а. до Јаш: 48. ср. 
49. Црнољево 10. с. 20. а. до Јаш: 150 с. 50. Штиља 12. с. 25 1/2:, а. п. до Јаш: 100 1/2 с. п. 51. Кошаре 
30. а до Јаш: 75.с.  
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Овде су биле ливаде и ергеле срп: краљева од лозе Неманића. Прекрасна равница око свог 
села, од своих 600 дана орања зове се ''Краљева ливада.''. Пре овде неје било села, но само ливаде 
краљевске са кошарама са коих је тако и прозвано.  

52. Воиновце 15. с. и 16. а. до Јаш: 50 1/2, с. а. 53. Топличан 15. с. и 6. п. а до Јашара 50. с. 54. 
Черкеско село са преко 180. к. 55. Смолуша 8.с. 18. а до Јаш: 60 1/2, с. п. 56. Словиње 2. с. 15. а до 
Јаш: 50. с. 57. Добротин 35. с. 58. Бандулић 28. а. до Јаш. 50. с. 59. Гумносело 20. а до Јаш: 60. с. 60. 
Глоговце 6. с. 9. п. до Јаш: 100. с. 61. Робовац 18. с. до Јаш: 30. 62. Бабуш 10 с. до Јаш: 75.  

Овде је Мурат оставио оних 20.000 коњаника Черкеза кои су решиди битку. Село је ово 
готово под самом планином тако званом ''Гадимка'' Удаљено је 4 часа од Грачанице, 4 од Качаника и 
2.од Неродимља. Кад је Мурат на Косово дошао, застао је био у овом селу, са главном својом силом, 
цео месец дана и нешто више док није одавде покорио и разорио Неродимље, Липљан, Призрен 
освоио и разорио стари Качаник и још неке градиће у моравском сиринићском и карадачском 
пределу. А кад је већ и то учинио, кренуо је се даље и захватио оно Косовско поље, које је спрам 
Грачанице и на ком је закопана српска, царевина, оставивши овде помињатих 20.000 Черкеза 
коњаника резерве, која је са оних 80.000 такође коњаника Арапа, спрам Грачанице, и решила битку у 
корист Турака.  

Док је се год Мурат бавио ту, за поменути месец дана и више, из тог села једна богата српска 
породица, приморана, хранила је безплатежно, његову свиту са свим људима и коњима за сво то 
време. За такву насилну услугу овој породици Мурат изда ферман у ком јој је поклонио 2000 дана 
орања најлепше земље на Косову, а за коју, док је год турске царевине; да не даје ни цару харача, ни 
богу колача. Данашњи потомак те породице, по имену Жива, чува још тај ферман и држи у 
сопствености сво ово село, а до1832. год. држала је ова породица још два срп: села на Косову, као 
своју сопственост. Турци га зову ''Жива от Бабушанин''. Од тог доба па до данашњег данка обичај је 
у овој породици, да свакога без разлике вере и народности, дочекују, угосте и почасте по 3 дана 
безплатежно. С тога у свом дворишту та породица, или садањи њен претставник Жива, има особену 
гостионичку кућу, са одвојеним двориштем. Самој овој кући веле има више од 300. година.  

63. Мираж 12. а. до Јаш: 50. с. 64. Папаз 20. а. до Јаш: 350 с. 65. Гадимља 30 п. до Јаш: 50 ср. 
66. Бабљак 20 с. до Јаш: 40. 67. Косин 16. ср. до Јаш: 40. с. 68. Трн 5. с. 10. п. до Јаш: 50 с. 69 
Сливово 5. с. 20 п. до Јаш: 45 с. 70. Прелез 11. п. до Јаш: ср. 71. Влашкобара 20. п. и 5. с. до Јаш. 72. 
ср.  

До пропасти српске овде је била велила паланка, у којој су сами седлари, сарачи, самарџије и 
сви они били, кои су орме коњске нзрађивали, и још данас познају се трагови од бив; ове паланке, 
кућа, зграда помоста и т.д. Паланку је ову разорио, по битки косовсвој, Бајазет, и издао ферман: да 
Србин неможе бити ни седлар, ни ормар и ни један рукоделац, оног рукодеља, које израђује оружје и 
осим припадајуће ствари, а тако исто и остала знатнија рукодеља и т.д. Ова је се наредба до скора 
код Турака испуњавала.  
72. Фатић 25. а. до Јаш: ср. 73. Сазлија више од 100. черкеских к.  74. Некудим 30 1/2 п. а. пре Срба 
80.  

Некудим је пре била паланка у којој су махом живили рудари, кои су руде вадили из 
сиринићских, карадажских, голакских и моравских брда. Цела околиница зове се ''Некудимски 
предео'', кои је некада морао бити велики захватајући све поменуте пределе. Накудим је оно наше 
знатно место, које је по једној хрисовуљи Деспот Ђурађ Бранковић уступио дубровчанима за 1000. 
дук: ц: год: данка. Ова се хрисовуља и данас чува у једнога; али нам је недаде да је препишемо. Ово 
је овде оно место које г. Милићевић у једном свом спису погрешно помиње да је у Смедер: 
нахији данашње кнежевине  

75. Варош о којој је казано код Качаника 28. п. пре 100 с. 76. Г. Неродимље 10. п. до Јаш: 
200.с. 77. Језерце 125 1/2 п. а. до Јаш: 200 с. 78. Засељак Неродим 15. п. а.  

79. Пљесимна или Пљешина 20 1/2 а. но. до Јаш: 160. с: лежи југо-источно за 1, час од 
Неродимда, на прекрасном и најпријатнијем земљишту, баш на устима при уласку у неродимљске 
планине. У целом Косову нема не само лепшег места, него и више разноврсног и најблагороднијег 
воћа, које доводи своје порекло још од српских владаоца. Од овог воћа и село се невиди док се год 
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неуђе у њега. Поред села протиче бистра каменита речица Пљешимица, са прекрасном царском 
рибом, још из доба Неманића. У самом селу и око Њега налазе се разорепих 6. црква српских, са 
огромним старим српским гробљима са натписима, које садањи Арнаути мухамеданци — а до пре 80 
година, а нарочито помињатог Јашар паше Џинића бив. Срби — недаду прегледати и натписе 
снимити,  

80. Д. Неродимље има сада само 48. кућа срп: а до преношаја моштију св. Уроша у Аустрију 
било је преко 1800 кућа. Од то доба број кућа срисвих непрестапо је опадао, докле није у вреие 
помињатог Јашар иаше Џинића сведен на овај садади. Пошто Јашар паша утамани неколико 
десетина , ако не и стотина кућа, у овом српском селу, које се нехтедоше потурчити; тада се они кои 
се насиљем овога потурчише изселише из Д. Неродимља и као потурице населише: 1. у Језерцу 60 к. 
2 у Фатићу 20. 3. у Г. Неродимљу 10 и 4 у Засеоку 11.к. Дакле је брои самих изсељеника, а тада већ 
потурица преко101.кућа, а колики је Јашар прождрьо, то бог једини зна. Сви се овв, данас већ зову 
Арнаутима, осим горњег Неродимља, кои су тако још и сада православни. Нема лепшег места у 
целом Косову од овога на коме је Д. Неродимље. Оно  је баш при самом уласку у неродимске 
планине, које се више уздижу и као господаре над Косовом клетим. Са јужне стране протеже се 
прекрасан огранак неродимске планине скоро за 2. часа хода, сав обрастао још у време царева 
српских нарочито засејаном прекрасном буковом, кленовом и јасеновом: шумом.  

Са сјеверне стране, истог, а и обраслоа таком истом шумом, брдашцу, стои прастара црква св. 
Аранђела, задужбина Неманића, но у урвинама, а пред њом је огроман бор још св. Симеуном ту 
пресађен. Борова нигде у околини нема; те једно с тога, а друго и што га је још св. Симеун пресадио, 
овај се овде поштује, као највећа светиња. Због њега Неродимци и на урвинама св. Аранђела свете 
водице и остале требе чине. Од ове исте стране, само на другом узвишенијем брдашцу као греда 
каква, обрастлом редком, некада нарочито сејаном и гајеном растовом шумом, стоје урвине цркве св. 
Богородице, таво зване ''Источнице''.Само то брдо, или дивна планиница ова, зове се ''Језерце,'' с 
тога, што је негда на врху његовом било дивно и прекрасно језеро. Са источне стране села, а за пуна 
2. часа, простиру се прекрасни најплоднији брежуљци, на коима се виде још троје развалине од бив: 
св. божијих храмова, међу коима је један св. Николе, задужбина св. Дечанског краља српског.  

Од западне стране протиче дивна и чудновата, лековита, река Неродимка, стара Родимка, 
пуна пастрмки и других царевима српским добављеним, веле. чак из Китаја, рибама, које се још и 
дан данашњи налазе у њој. Речица се ова разликује од свију косовских с тога, што се никада, 
немрзне; те с тога од њена извора, па до улива код Качаника у Лепенац има више од 120 воденица, 
које и лети и зими без престанка мељу. Већином су сада скоро све ове воденице Јашар-пашиних 
синова и насљедника, међу овима су најзнатније и то: она, која је била српских царева цркве 
Грачанице, цркве св. Уроша тако звана ''Калуђерка св. Уроша''. Међу напоменутим воденицама једна 
је и помињатог Живе од Бабуша, коју је још Мурат поклонио његовом тадањем претку.  

Више од једног часа од села идући све уз поменуту реку Неродимку, уздиже се за 
1.четвороуголни час, такође четвороуголно брдо, највише од свију неродимских брда и планина. На 
врху његовом био је тавозвани Родимљски град, а од убиства св: краља Дечанског и св: Уроша тако 
прозван Неродимљски, од којега и данас стоје урвине и развалине. При сјеверном зиду, испод кога 
вечно жубори Неродимка, или стара Родимка, а у граду био је огроман краљева српских дворац, 
опкољен јаким и ужасно високим више округлим, но четвороуголним кулама. На јужној страни, и 
при јужном зиду, такође је опкољен но у неколико слабијим кулама, бив: српсвих краљица, дворац. 
Од кула и зидова око дворца краљевског и између краљевских и краљичиних двораца, био је огроман 
сад напуњен разним воћем и дрвима.  

Цео овај прекрасни четвороугаони брег, са три стране обливају речице и то: са западне и 
сјеверне Неродимка, а од источне и нешто југоисточне једна мања без имена речица, која се и Мала-
река зове. Она се са источне стране под самим овим брегом и градом — јер је град колики је и брег 
— улива у Неродимку, па одатле заједно протичу мимо поменуто село Неродимље. Пред ушћем ове 
Мало-реке у Неродимку види се огроман зид, кои је затварао, у време нужде, воду; те је ова градила 
огромно језеро за 1. час широко, 3. дуго а неколико десетина хвати дубоко, које је се савијало око 
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целог града и ове планине Неродимља. Планина ова Неродимље, на којој је град, види се да је 
човечијим рукама овако стесана и дотерана.  

Са сјеверне стране од ове планине и града на дивној и прекрасној високоравни дугачкој и 
широкој од прилике до 40. хвати, стоје и данас урвине монастира св. Богородице, у кои су лежале 
преко 300 година нетљене мошти последњег императора, Срба, Угро Влаха, Маџара, Бугара, Грка, 
Руса и Срба. Црква је ова била око 14. х. дугачка и 7. широка, без кубета, а на троје преграђена. Ако 
се може веровати причи дан: Неродимаца, која је по свему и по свој прилици верна и истинита, њу је 
сазидала мати посл: срп: императора Уроша царица, и импер: жена Душанова и то на врло брзу руку.  

Спрам саме ове цркве, преко речице Неродимке, а уз помињату четвороуголну планину, на 
којој су развалине града Неродимља, налази се, испод .једне огромне и прастаре букве, огроман 
кладенац, кои одатле извире и кои се зове ''Царевац''. У овоме је, веле, цар Урош мртав окупан. Овај 
кладенац ила извор, ''Царевац'' до данашњег дана је, због што је мртво тело последњег цара и импер: 
српског у њему окупано, лековит, и лечи од свију болести не само православне, него и мухамеданце 
и римокатолике. С тога је овде сваки дан огромна светина свију вера и народности. Једни од њих 
захитају воду и умивају се, други се истом мажу, трећи ране перу, четврти купају и т.д. и свима 
помаже. Ову светињу су српску, пре неколико година Неродимски Срби мало поправили, а и св. 
цркву св. Уроша, почели да подижу; ама немају довољно срестава да је подигну. Ваљало би им 
помоћи, као и другим нашим светињама и другој нашој браћи; па и помозимо браћо за времена, јер 
доцније може бити да се неће имати коме помагати и ако би се хтело!  

Са источне стране од села Неродимља за 1 1/2, час добра хода, а поред Неродимке речице, 
подиже се један брежуљак, сада сав обрастао ситном шумицом, а некада самим цвећем и 
благородним воћем. Брег се овај зове ''Света Главица'' с тога, што је овде проклети Вукашин, код 
једног извора испод огромног шупљег дрвета, убио св. Уроша. Цео овај брег, као и околина му, био 
је сад или вртоград Неманића, сав засејан најразличнијим цвећем и најблагороднијим разним воћем.  

На врху његовом и данас се познају трагови развалина од тако званог ''Увеселителног дворца'' 
Неманића, кои је такође био сав зидовима и кулама опкољен. Дворац је овај разорио још Мурат, кад 
је дошао на Косово и то пре битке, а по битци опет је Бајазет разорио град Неродимље.  

Народ српски, свију вера и сада језика о смрти св. Уроша, као и цркви његовој, а нарочито 
Неродимци, овако прича: ''Краљ Вукашин, пошто је лукаво и злоковарно, после смрти Душанове, 
кривоклетнички обвладао земљама српским уступајући ове своим пријатељима и страним државама, 
само да би се сам утврдио на царском императорском српском престолу, и пошто је у прилепској 
нахији поправио дворац св. Симеуна у Чепигову, где је непрестано Уроша под притвором држао, а 
мајка му је седела у Серезу и тамо владала, — намисли већ једном и свога господара и импер; Уроша 
смаћи са овог света и сам завладати свом српском државом.  

С тога некако превари царицу и имп. да из Сереза дође у Призрен и под стражом од своих 
људи, као тобож пратњом, пошље и цара и ипмер. Уроша у Призрен, да види српских царева 
дворове. Он је већ пре тога у целом Призрену, које побио, а које разагнао све оне који су волели 
правог цара и импер. и кои су му као законитом били верни и населио је тако саме своје људе. Ови 
су морали пазити да ко недође Урошу и царици и импер. матери му, а међу тим око њих су ласкали, 
као да су рођени за цара и импер. и да ће за њега и умрети. Овако свакидан лагајући Уроша и мајку 
му они кои су их окружавали, лагали су још и друго: да ће скоро доћи у Призрен и сам Вукашин из 
Прилепа — т.ј. сада разореног града вукашиновог више монастира Зрзе, у ком је и крунисан за 
краља, а кои је 5 ч. сјеверозападу од Прилепа,—и да ће ту положити своју власт, а Урош да ће се за 
цара крунисати. Али је Вукашин, са своима намислио био и већ уговорио да убију светог Уроша. За 
ово недело одредили су Неродимље и земље око Призрена, а не око Прилепа, зато: да би још боље 
траг заварали.  

Урош никад није био у Неродимљу, на Косову и Паунполу, које је све била сопственост 
царска и на којем су царске ергеле и разне дивље звериње, становале. Сви су Урошу сладили ова 
места, а нарочито лов, кои су на њима његови претци чинили и навраћали га да иде тамо пре 
крунисања. Урош је наваљивао с мајком: да се прво сабере сабор, рад чега је из Чепигова сад. 
прилеп: нахије, у Призрен и дошао и да се прво крунише, па после да иде у лов. Кад је и ово видео 
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проклети Вукашин са своим друштвом он напише књиге и разашље за сабор, а некако наговори 
Уроша: да оду у Неродимље до доласка господе на сабор. Урош се превари и пође, а и да није пошао, 
он би га ма како убио и у самом Призрену. Они дођу у Неродимље и то Урош са свитом пре, а 
Вукашин после, јер је заостао био, да уреди све што треба за сабор.  

Урош је међутим излазио, са оном свитом, у лов и ловио; али га ни један од те свите није 
могао, или смео, убити. Вукашин дође и онако љутит што Уроша нису убили до његова доласка, 
позове овога: да иду, у вече св. Првозваног Андреје, једноме Неродимљцу, код којег су и остали 
цареви српски долазили, а одатде опет да одпочну лов наново. То вече стигну код тог пријатеља, где 
и предане. Тек први дан, по св. Андреје, а, то је 1. Децембра, пођу, обоица сами самцити заједно у 
лов, тобож на Пауновопоље. Осталу сву дружину оставе ту да се весели. Вукашин је нарочито, цео 
тај дан задржавао Уроша у лову и забављао, само да нестигну у Неродимље; те тако доцкан дођу у 
ове увеселителне или тако зване Летње дворце и ту ноће. Сутра у јутру, а то је било 2.Децембра, 
пошто се пробуди св. Урош, заиште од Вукашина воде да се умије, а овај му похвали онај извор и 
кладенац под поменутим дрветом иУрош оде тамо да се умије. Вукашин је полако за њим ишао са 
буздованом и кад је се св. Урош онако сагнут умивао—удари га Вукашии са траг буздованом у главу 
и убије, и ту у оно шупље дрво метне, затим узјаше коња и одма оде у Призрен, да разтера са сабора 
оне, кои су му били противни, а да на овоме задржи своје пријатеље.  

Свита бив: у Неродимљу, такође се врати у Призрен други дан, пошто дођу послужитељи из 
увеселителног двора и кажу како је нестало цара и краља. Вукашииа и Уроша није нико видео кад су 
и куд су отишли до једног старца, кои је преко у брду чувао овце. Он је видео, кад су обоица изашли 
из дворца, а видео је и кад је Вукашин сам на коњу отишао. Тај одлазак учини му се подозривим; те 
одма јави своим пријатељима у селу, оставивши, за неко време, своје стадо. Пријатељи се сгледе, али 
нико није смео ништа да говори. Вукашин како дође у Призрен, јави царици, мајци Урошевој: да је 
се вратио тако брзо због сабора и да је оставио Уроша здрава и читава, а ишао је у Неродимље само 
зато: да престави цара добрим људима, те да га чувају.  

Сабор се започне и на њему погину сви они кои нису хтели Вукашина, па и сами патриарси. 
Вукашин је сабору говорио, да је Урош побегао из земље зато, што неће да је владаоц, а другога до 
Вукашина нема. Осим овог њему је то дао и сам цар Душан. А ко неверује да Урош неће никако да је 
цар, јер хоће онако слободно да живи, тај нека га нађе да пита. Његови су људи ово исто говорили 
које и Вукашин и она свита из Неродимља потврди: да је Урош од њих само зато побегао, што је 
чуо: да хоће сабор да га зацари. Млоги су говорили, да свему томе неверују и да ваља сам Урош да 
дође, па, ако одиста неће, онда да дођу његов стриц или браћа му од стрица и т.д, Ове је Вукашии, 
које побио, а које потровао; те тиме почну подозревати на њега.  

Сабор пошље једне, на све стране да траже Уроша а друге да из Грчке доведу његова стрица; 
али је ове последње које све побио, а које подмитио Вукашин, те су донели лажне књиге: да се неће 
ни стричеви ни браћа од стрица Урошева да приме царске круне. Они који су тражили Уроша врате 
се и кажу једни, да је побегао, а други да им је дао и само неко писмено, како неће да је цар. Млоги 
су ово држали за истину, а млоги опет знајући лажу Вукашинову нису ни једно ни друго, како за 
Уроша, тако и за стрица му и браћу од стричева, веровали. Међутим, од оног старца и пријатеља, све 
се даље и даље и више и више прочује: како је сам Вукашин са Урошем отишао у лов; како су сами 
ноћили; како су сутра дан изашли, па је се сам Вукашин без Уроша вратио у Призрен. И они, кои су 
били са стране Вукашинове, кои су му све лажи веровали сад се згрозе и почпу сумњати, а 
непрестана убиства и умирања главаша још више се разпросте.  

Поштени људи оду царици матери и кажу јој да како сама оде у Неродимље и онако 
преобучена испипа ондашње људе; еда ли се неће што дознати? Вукашин је и њу не само лагао, него 
под именом свите држао готово у затвору. Сад се она није могла никако избавити од свите и изаћи из 
двора. Напослетку дође глас: да је Вукашин убио Уроша, а овај је неко од покајане оне неродимске 
свите казао, ког је Вукашин одма убио. Сад цео сабор почне још више сумњати. Царица мати 
пресвуче се у цросто одело и побегне из дворца бив: у призренском Душановом граду ''Вишеграду'', 
а Вукашин нареди потеру за њом. Она пешке и у простом оделу целим путом од 7. часова хода 
кукајући дође у Неродимље и почне разпитивати, а да је не би познали није улазила у град. Њојзи, 
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држећи да је нека проста жена, кажу све што су знали и она кад разабере: да су Урош и Вукашин 
сами ноћили у оном дворцу , изјутра устали заједно и изашли, па Вукашин сам отишао у Призрен и 
т.д. закука тако, даје се сва гора у плач обрнула. Она потрчи право тамо већ непрестано овако 
кукајући: ''О Родимље до сад мене славно, а од сада тужно и жалостно! До сада си ти Родимље било; 
а од сада црно Неродимље; јер у теби јединца изгуби, кога више никад родит нећу. Ти ми уби мојега 
јединца, мог јединца, а српскога цара''.  

Тако кукајући цео је дан неједући и непијући ништа, тражила и лутала по пољу. Она омркне 
код оног извора и ту ноћи на голој ледини. Сутрадан тако лутајући и тражећи Уроша наиђе на оног 
истог старца чобанина, кои је једини видео Уроша и Вукашина и стане га преклињати и молити, а он 
јој све каже што је знао и видео. Пошто он изприча све што је знао, царица врисне и рекне: ''Ту је мој 
син од проклетог Вукашина погинуо.''  

Тако је она и тај цео дан тражила Уроша око тога извора; али га немогоше наћи. На последку 
на њена кукања; ''Уроше дико моја, Уроше круно Србије, Уроше украсе Неманића, Уроше јарко 
сунце српско, Уроше узданицо земље и царевине и т:д: где си сине и царе мој? јави се мајки својој, 
ако си овде гдегод ?'' и т:д: у једанпут зачује глас: ''Ево ме, овде сам мајко царице ! Овде је цар 
српски и једино чедо твоје!'' На тај глас царица полети дрвету узпење се узањ и видев Уроша, извади 
га и рањаву а крваву главу, почне љубити, кукати и нарицати: ,''Авај мене, слатка главице моја!'' и т. 
д: те се то место с тога прозове ''Главица''. а кад се св: Урош посвети: ''Света Главица''.  

Док је тако царица мати кукала над св. Урошем, а није му главу од крви умивала, прође један 
сељак са празним колима и царица га замоли да је и на тим простим воловским колима са Урошем 
одвезе у Призрен мислећи: да га тако мртва покаже сабору и погребе у цркви св. Аранђела, код оца 
му Душана. Сељак потера кола, али кад дође до спрам града Неродимља и оног кладенца у брду 
његовом, кола стану, волова нису могли ни маћи, запрегну више рада, али све бадава. Царица 
видевши то досети се шта је, скине тело и окупа у том кладенцу, кои се од то доба прозове ''Царевац'' 
и ту одма близу на брзу руку на поменутом брду сазида ону споменуту цркву, код које насели 
калуђере и да млого земље и испусте.  

Да је одиста а сама црква на брзу руку прављена познаје се: што је најмања од свију целих и 
разорених св. храмова српских Неманићских што је слабо зидана, што је без кубета и што је била 
покривена са неуглађеним црним каменим плочама, коима и данас оближњи Срби покривају своје 
јадне и чемерне садање нове црквице. Види се, да су се сви храмови у старо доба зидали од тесаног 
камена, међу кои су по где где уметали ради разних шара опеке; тако је и овде, и сав тај камен 
Јашар-паша однеоје и од њега зидао своје воденице''.  

О селењу св. Уроша у Аустрију такође исти причају ово: ''Пошто ће настати љута турчења и 
гоњења од стране турске, по српском народу, од којега и патриарх Арсеније III. са првим и главним 
људима, из све Србије побеже у Аустрије, а то је кад су Турци завладали градом старине Новака 
Качаника, градом Дели Новака Тетовом, градом Татомировим Островицом на Руднику код Неманић 
планине више Велеса, градом Грујице Малога, Кратовом и другим млогим градовима; тада се јави у 
сну светог Урош једноме ваљаном, здравом, храбром и поштеном момчету тако званом ''Галапу'' — 
Голубу - рекавши му: ''Галапе ! носи ме одавде у Француску гору''. Овај кад се пробуди, помисли у 
себи: како да га носим, кад је тежак, а и незнам на ком је крају света та Француска гора, несам је 
никад ни чуо ?'' Другу ноћ, опет му се јаве свети, рекав му: ''Галабе! ја ћу ти бити ласан, и пут ћу ти 
показивати, само ме одавде носи''. Галап кад се пробуди оде настојатељу и све по реду изкаже. Овај 
се заплаче и рекне: ''Мора бити, да се наш народ виш још није опростио греха, да је наново грешио 
Богу и да ће настати тешка и зла времена; кад хоће одавде наш свети да иде''. С тога повери све 
Галабу, једног празника увије мошти, св: у чисто бело платно и преда Галабу, кои их упрти и као 
перце однесе по показујућем му се светлошћу путом, преко самих планина, преко кои нога људска 
није још газила.  

Народ кад се сабере и виде да нема св. моштију, разјари се на настојатеља, а овај га умири 
докле се сабере цео народ и тада им каже, али не како је било, бојећи се да овај нестигне Галаба, 
него: да су саме мошти некуда отишле. Кад то чује бедан и жалостан народ, почне сав запевати, 
кукати и говорити: ''Ми смо нешто млого пред Богом сгрешили, кад нас је и св: Урош оставио! 
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Народ изађе из цркве кукајући, а од жадости које за Косовом, а које св. Урошом, обрне плаве обтоке 
на доламама и осталом оделу у црне, које још једном од Косова оврани, преврне капе и одело и тако 
до данас чини у овој, скопској, тетовској, делу кумановске и велешке нахије. Овај Галаб Проић 
живио је после тога, пошто је се опет из Фружке горе вратио у Неродимље, још млого година, а 
после њега његов син 100 година, кои је пре 17.год. умрьо, и до смрти Неродимцима и осталлм 
околним Србима ово све и овако причао''. 

Овдашњи и околни, а нарочито пећски Арнаути иТурци о бегству патриарха нашег у 
Аустрију Арсенија III. ово и овако причају: ''Патриарх грчки једном оде цару на посету, цара је лепо 
разговорио; те га овај задржи на ручку. Кад је патриарх видео, да је цар добре воље одпочне: 
''Честити, једини и најмоћнији на земљи царе! послушај ме роба твога, а за твоју корист и срећу, па 
ако је добро учиви, а ако је лудо немој ме казнити.'' Цар му се обећа, да му неће ни влакно с главе 
фалити. Патриарх настави: ''Твоје је царство једино на земљи највеће и најсилније; јер си покорио 
царевину српску, која је једина и најмоћнија на земљи била; али је неси сасвим утукао. Ти си убио 
змију; ама је неси сасвим утукао. Та змија има главу у Пећи у сред срца те Србије, и док је год она и 
народа српског неће твоја царевина бити мирна; него ме послушај шта ћу ти рећи: Патриарха са 
свима првим људима у земљи, или уби, или протерај, или и изтурчи. Ако остане што од бегства 
главних људи, све изтурчи или поби, само остави од ових главних и простог народа нејач нека се 
моле богу по свом закону и мени их предај; па се никада и ничега не бој. Земља ће ти бити увек 
мирна, а ако баш небуде ја сам ту и моја је глава ту; ту су владике које ћу тамо слати у место српских 
па их увек можеш погубити. Небој се да ће оне са Србима ићи на те и ове противу тебе дизати. Ми се 
одавна мрзимо и никада се неможемо волети. Моје су све владике Грци и Бугари а од Бугара и Грка, 
а нарочито првих нема већији непријатеља Србима. И ми би се могли кадгод са Србима само 
помирити, али не волети, а Бугари никад ни довека. Кад изтераш, или исечеш, патриарха и прве 
људе, ти тај сав народ прозови Бугарима; па се ништа на свету небој.  

Цар је се дуго мислио и премишљао, док му није дошао велики хоџа и везир Ђуприлић паша. 
Он каже све овоме, а то Ђуприлићу небуде мило; јер је и сам био од српске краљевске крви, па да би 
одвратио султана, рекне му да узме закуп од Грка, а султан зовне грчког патриарха и заиште му 
40.000 ћеса годишњег закупа, а патриарх му да за сву српску патриаршију 100.000 ћеса годишњег 
закупа. И ово небуде мило Ђуприлићу, али шта ће, цару буде драго. Тако 'Буприлић, да би одвратио 
цара и патриарха, рекне цару да иште плату и за српског Митрополита у Ориду и за митрополита 
бугарског у Трнову. Цар и то једва дочека, дозове патриара и заиште и за ове ревав му: ''ако ми 
недаш паре за ове; онда ти недам ни пећског!''  

Патриар је се дуго увијао и превијао говорећи: да је бугарски у Трнову под њим, а оридски 
митрополит под пећским, па како два пута да плаћа за се и за пећског? Цар није хтео да слуша, и 
патриар мораде или дати још за ову двоицу паре или би остао и пећски. Немаде куд и додаде још 
60.000 ћеса годишњег закупа. Кад цар узме паре, он одма пише паши у Пећ, да на превари погуби и 
патриарха и прве људе свуда у земљи, од Солуна па, до Београда и од Једрене па до Драча, 
Дубровника и Авлоне. Ћуприлићу то буде жао, па пише патриарху у Пећ, да бега без обзира; али је 
писмо царкао пре његовог дошло паши пећском! И пећском паши није ово мило било; али није имао 
куд, јер је цар послао 300.000 из преко мора некаквих Татара, кои незнају ни Србе ни Турке, и запов. 
му: да кад погине патриар, сав народ српски, а не само главне, или изтурчи или изсече.  

Паша прочита то писмено пред својом једном булом, коју је најбоље волео, а она је била тајна 
христијанка, и пошто је дознала: да ће паша одма сутра дан да обеси патриарха, опије слуге и ноћу 
пресвучена оде у патриаршију и све каже патриарху, па се тако исто те ноћн тајно врати натраг у 
пашин харем. Кад се врати паши, ова бојећи са да патриарх није могао побећи и јавити своим 
главарима, одврати сутра у јутру рано пашу од намере рекав му: ''Није лепо ни по Србе ни по Турке, 
да патриарха рано данас обесиш, док  несврши своју молитву; него после ове.'' Паша је послуша; али 
кад пошље војску по патриара, а овај је био тек тада измакао на мали Колашин у Вучитрнску нахију 
и то у планине очекујући тамо главаре своје.  

Баш је у то доба Немац краљ хтео да војује на цара, а чује све шта је закључено и у Цариграду 
и шта је се учинило с патриархом, па му пише у Мали Калашин и позове га: да што може више 
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прикупи први људи у народу и њему оде рекав му: ''да ми помогнете противу силе царске сада, а ја 
ћу вама свагда и до века!'' Док је ту патриарх чекао да се паша умилостиви, па да се опет врати у 
Пећ, — дође му писмо од Ћуприлића хоџе, у ком му каже да иде 300.000 Татара некаквих, да сав 
народ или изесече или изтурчи: ''зато бегај куд те очи воде, а ноге носе!'' Патриарх кад то чује и 
пошто му дођу поглавари из свију срп. земаља: Шевић од Авлоне и Бакић од Солуна, Милорадовић 
од Ерцеговине, а Кутузов од Далмације; Станишић од Једреве, а Марковић од Прилипа-и други, 
крену се, кроз земљу, прођу и оду Немцима; ама их и они слажу.  

После патриарха и првих 40.000. људи остане сама самохрана сиротиња, коју Татари, поробе, 
изсеку и изтурче, највише у Гиланској, Скопљанској, Тетовској, Призренској, Дибарској и 
Ђаковичкој нахији; али када, дођу до Дечана и почну га палити и турчити, св. Краљ и св. Јелена 
сакруше га. Татари, кои су туда пролазили, прегазе и Неродимце, а од ових почну их све више 
мучити спахије и друге потурице; те се тако и сами раздробе и разделе у разне породице, а тиме још 
више послабе. Ове породице, доцније се, због нужде скупе у племена и свако племе, или сродство, 
избере себи старешину, кои ће са њима управљати и тако се ове старешине једни с другим сближе и 
увате веру. Неродимци, као прости и без великаша, а тако исто и сви у старој Србији прости људи, 
остану где су и пре били. По бегству патриаровом паша сутра дан после службе божије потражи 
патриара а он је већ био побегао. Тако преварен паша одма се сети да је само жени казао и да га је 
она преварила; па је на сред Пећи спали живу''.  

Причају Неродимци: да су се са Турцима, Татарима, доцније Арнаутима и своим потурицама 
спахијама, дуго и дуго борили, после бегства оба патриара и првих људи и кад су ови хтели да 
поруше. цркву св. Уроша, скоро сви изгинули, а Турци цркву срушили. Нејач оставша још 
неизтурчена незнајући ни за какво сродство одели се и оснује Г. Неродимље, а оставша у Долњем до 
данашњег дана неузима се. Дуго су и без свештеника били; те су се и с тога млого њих, осим већине 
насиљем, изтурчили, а и сада ниједан свештеник неможе остати међу њима, кои незна обичаја 
њихових. Осим урвина св. Уроша имају још троје и четврта је готово цела св. Аранђела у којој 
служе.  

Други дан ускрса и Троица од најмањег, па до највећег и мушког и женског, па ма какво 
време било, излазе и носе крста. Крста почну носити од урвина св. Уроша па све редом код сваке 
урвине свете водицу, момчад носе црквене а и онако барјаке, а девојке јело. Код сваке развалине 
мора се ма колико јести и вино у славу божију пити. Кад се из једне цркве св. Николе пође за у други 
такође св. Николе, онда се мора проћи кроз воденицу пређе бившу манастира св. Уроша тако звану 
''Калуђерску'', а сада Јашар-пашиних синова. Изпочетка и за дуго време овде је падало по 100. срп. 
глава, јер Турци нису допуштали, да се кроз њихову, отету насилно од Срба земљу и воденицу, 
проносе крста и да раја пролази; али су доцније, немогућн одолети сили, попустили мало и сад дотле 
дотерали да још и врата од воденице сами отварају и проводе светину.  

За ову воденицу Неродимљанци давали су скоро сва своја убошства Турцима, али је Турци за 
инат неће да продају. Садањи Јашар-пашинићи хоће да продаду; али сиромаси Неродимци немају ни 
паре, па је зло. Требало би. богатија браћа да је одкупе и поклоне монастиру св. Уроша кои се лепим 
прилогом два три брата из далека подижу. Код урвина св. Уроша сече колач породици Даића, која је 
то одпочела одма по убиству светога, а код осталих урвина сви редом. Сва земља бив. српска сад је у 
рукама турским, и Неродимци су, као и сви у Правој Србији кметови — т.ј. чифчије — које газде 
Турци увек могу са земље отерати кад год хоће. Једино их овде задржавају урвине св. Уроша. 
Неродимци су махом сви сачували права српска и прастара имена као: Драгуш, Драгор, Деан, 
Тројан, Владета, Борашин, Бојан и т.д. која ћемо у сборнику имена напоменути. 

81. Гребно 20. с. 20 п.  82. Гаћно 30 1/2, с. п. 83.Пестово 30 1/2 п. а. до Јаш: 200 1/2 с. п.  84. Д. 
Брњица 20 с. до Јаш. 46. 85. Шашковац 6. с. до Јаш. 86.  86. Алаш 7. с. 8. п. до Јаш 30 с.  87. Јенце 20 
1/2 с; п.  88. Медведце 20 1/2, п. а. 89. Черкеско село са преко 80. к. 90.Ћићево 15 1/2 п. а.  
91. Вранидол 15. а. до Јаш. ср. 40.  92. Белопоље 15. а до Јаш 36. с.  93. Штрбце 130. с.  94. Готовуша 
75. с. 10. п, 95. Беревцс 65. с. 93. Врбештица 50. с. 97. Вича 35. с. 98. Битиње 40. с. 99. Грковце 20 с. 
100. Грајковце 26 с 2 п. 101. Сушица. 20. с. 102. Фираја 60 1/2 п. а. 103. Брод 200 1/2, п. а. 104. 
Коштањево 75 1/2, а. п.  
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Ова су сва села приштинске нахије на Косову, а има их на окраинама овога још 29. дакле 
свега око 132. села у приштинској у коима Срби живе у 2450. к.; у 10. села ар. по 30. к == 300. к.; у 
16. села п. по 20. 320. к. и у 7. села Черкеза по 100. к. 700. к. Овоме броју кад се дода у Приштини 
350. к.: Срба онда је свега у овој нахаји и паланци му 2800 К. српских. Потурица у Приштини 2600 и 
320 по селима то је: 2920. к.; Арнаута у Приштини 70 и 300 у селима свега: 370. к. Черкеза 740. к. 
Османлија у Приштини 260 и војске са џандарима 2180. момака.  

Али Косово осим 132. села приштинске нахије има вучитрнске ових 76. села: 1. Крајмировце 
26 1/2 п. а. 2. Лапушник 18 1/2, п. а. 3. Градинце 15. а. п. 4. Љубча 10. а. 5. Пропаштица 15. а. 6. 
Лужане 30 1/2,, п. а. 7. Ковачица 30. с. 8. Јањенце 10. с. 9. Прелез 10. с. 11. Угљаре 15. с. 12. Читлук 
10. с. 13. Велибрег 20. с. 14. Лучкарека 15. с. 15. Медвеђипоток 10. с. 16. Бурлате 10. с. 17. Клечка 12. 
с. 18. Витковићи 15. с. 19. Бања 10. с. 20. Табалија 8. с. 21. Струмце 15. с. 22. Драгачево 15. с. 23. 
Варјаге 10. с. 24. Зубин поток 8. с. 25. Јасеновик 8, с. 20. Газиводе 15. с. 27. Ковачи 11. с. 28. Резала 
10. с, 29. Тушићи 15. с. 30. Лајчићи 12. с. 31 Вуковићи 10. с. 32. Драгалићи 33. Брњаке 12. с. 34. 
Окладци 6. с. 35. Бабићи 10. с. 36, Пресека 18. с. 37. Чечево 25. с. са развалинама града Чечана. 38. 
Орнице 8. с. 39. Каљуга 15. с. 40. Малоје 15. с. 41. Јабука 20. с. 42. Црепуље 20. 43. Стрмац 10. с. 44. 
Сухогрло 25. с. 45. Новосело 19 1/2 с. п. 46. Слатине 17. с. 3. и. 47. Букош 15. с. 48. Пестово 12. с. 49. 
Белаћевац 16 1/2, п. а. 50. Кузмин 12. с. 51. Враголија 5. с. 9. п. 52 Добридуб 15, с.  

Лежи западу од Приштине за 1 3/4, часа преко Ситнице. Сво је село у самим траговима од 
разорених кућа и зграда. Прича се да је у овом селу било 2000 кућа све зиданих, кад је Мурат дошао 
на Косово 1389 год. Кад је српска војска од Грачанице бегала испред турске и сво је ово село 
разбегло се у планине, а док су Турци били на Косову није бегало с тога што их Мурат није као и 
остале дирао. После косовског разбоишта на неколико дана прође кроз ово село један Приштевац и 
нађе га свршено опустелим и пустим; куће су све стајале читаве, само што су Турци све и сва 
оплаћкали и однели. Ваљада је од тог доба у овд: народним песмама ово неколико изрека: ''А кад 
дођо Добромдубу, куће су му од камена, ал' у кућам' ни камена.''  

Одавде идући западу за 1. час долази се на брежуљак тако звани ''Милошева — Обилића — 
врата'' на планини Грабовцу, која је опкољена источно, западно и сјеверно реком Дреницом. Она, као 
и Чичавица и Голеш, гради границу међу Приштином и Дреницом. Осим Голака и Голеша, све 
планине око Косова обрастле су прекрасном и разном шумом. На највишем врху Грабовца, а спрам 
села Помазетина, стоје и данас развалине од града тако званог Госпођина, жене Милоша Обилића, а 
свуд около и на целој овој планини стоје тако рећи једне до других урвине и развалине од цркви и 
монастира наших.  

53. Црвенаводица 19. с. 1. п. 54. Аде 8. а. 55. Грабовац 15 1/2, п. а. 56. Лесковчић 15. с. 57. 
Сибовац 8. с. 58. Стреоце 10. а. 59. Бивољак 1 п. а. 60. Предлужје 25. с. 61. Главотина 15. с. 62. 
Бенчуг 11. п. а. 03. Бариљево 12 а. 5. с. 64. Бабиннос 30. с. 65. Грац 5. с. 8. и, 66. и 67. Д. и Г. Станци 
15. а. 12 с. 4. п. 68. Новосело 15. п. а. 69 Самодржа 8. с. 6. п. 70. Судимља 12 с. 4. п. 71. Растик 6. с. 
72. Невољане 18. с. 2. п. 73. Кичићи 28. п. а. 74. Врбица 8. с. 75. Бања 2. с. 24. п. 76. Добралука 12. с. 
8. п. 77. Вучитрн 250. с. 600. потурица.  

Све је ово на Косову. А у осталих— са овим наведеним — 220. села вуч., нах: живи Срби у 
6600 к.и у Вучитрну 250. свега 6850 Срба: у 30. села потурица 900 са наведеним у Вучитрну 600 к: 
свега 1500 к. пот. у 30. села Арнаута са наведеним 900 к. и џандара 80. момака. 
 

Сва су ова села на Косову назначена, до Јашар паше имала од 50—100 сред: број кућа 
српских, по где где мешана са потурицама; но Арнаута није нигде било. Али је Јашар савршено 
утаманио у Приштинској нахији, међу побројаним селима 32., а у вучитрнској 22. свега; у обе нахије 
54. села и у осталим нахијама који захватају Косово 25. свега дакле 79 села. Осим овога више је од 
стотине у 3/4 сатарио.  

Још је на Косову 12. села и варошица Митровица новопазарске нахије и то: 1. Рибари 19 1/2 п. 
а и 20 с. 2. Старчевићи 10. п. 3. Пресло 20. п. 4. Зубче 10 с. 5. Чабар 12 п. 6. Кошутово 12. п. 7. 
Винарце 15 п, 8. Рударе 5 с. 10. п.  9. Кориља 10. с. 10. Свињаре 10. с. 25. п. 11. Черкеско село са 
преко 50. к. и 12. Рибире 8. с. 30. п. 13. Митровица 80. с. 340 п.  
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Са побројаним селима српским у која улазе још до 210. села са 7030. к, у Новом-Пазару 150 и 
Митровица 80 к има свега Срба у овој нахији 7860 кућа срп. Потурица 900 и у Ново-Паз: 600 свега: 
1500 к. Арнаута 900 к. и 2. 3. седа Черкеза са по 50 к. свега 200: војника и џандара у Новом: Пазару и 
Митровици веле, 2000 и 12. топова.  

На Косову има 9 села гиланске нахије: 1. Мрамор 15. п. а. 2. Сливово 8 с. и 11. а. 3 Кукавица 
18. п. а. 4. Лабљан 10. а, 5. Андравац 20. п. 6. а. 6. Оклоп 15. п. а. и 3. с. р. 7. 15. Жеговац 22. п. а. 8. 
Јањево вар: 200. Срба-римокатолика и 60 потурица  9.Бадовац 10.с.  

Скопске нахије: 1. Качаник 130 а. 2. Стари Качаник 25 а. 3. Каменоглава 25. а и 4 Провалија 
16 и  

Призренске нах. 1 Јажинце 65. с. 2. Севца 50 с. Свега дакле села и паланчица 206.  
На Косову налази се млого и млого остатака од наших старина и онога што нам разсветљава 

нашу прошлост. Пре доласка Османлија у Неродимљу су били летни и увеселителни дворци 
Неманића; на реци Неродимки неколико њихних воденица; мало даље поља где су им ергеле коња 
становале; а између старог Качаника и Жеговца планине поље се и данас зове Пауново с тога: што су 
ту Неманића фазани и паунови држани.Оно је дуго 8 а широко око 4 1/2 часа и на средини му је село 
тако звани ''Варош'' са огромним развалинама веле коњушара старих српских царева и т д.  

Косово поље није свуда једнако и равно, као што се о њему пева и приповеда; јер има по себи 
брдашца, а и околне планинине, са своим огранцима понегде су се увукле у Косово чак до дивне 
Ситнице. Најравније је код Вучитрна поред Лаба и спрам Грачанице, где је и најшире, Лапљегсела, 
Преходца па све до Липљана. Тако је исто равно и Пауновопоље све до Новогхана.  

За садањи начин војевања оно невреди ни по паре: јер би топови са свију огранака поменутих 
планина, као и олучасте пушке, сву војску, која би на Косову била, тако рећи засули и упропастили. 
Косово сада, за војене ствари, као и Качаник, невреде скоро ништа и то су све врло добро. Турци су 
врло добро све то спазили; па су по окрајцима косовских планина населили потурице и Арнауте, а на 
самом Косову јадне и жалостне Србе. У стара времена, Косово је било душа коњаничким војнама, а 
тако исто и пешачким; јер су ови обои, а нарочито последњи, по и између вијугастих косовских 
огранака планина, увек могли заићи са сваке стране непријатељу , само ако су добро знали место.  

Осим овог и околне речице могле су се загатити и вода, из њих, на непријатеља и војску му 
пустити. Што се заилазења и прекрасног разположаја војске тиче; то се све види у Муратовој 
косовској војсци. Што се загаћења речица тиче; то се види у маџарској војсци Сибињанин Јанка, кад 
је она страшно изгинула и пропала; те остаде пословица: пропао као Јанко на Косову. А како 
погибоше Маџари на Косову, ево изписа прибедешке учињене тада на крају једне грачаничке 
црквене књиге: 
 

† z Õ  Õц.  Õи.  Õs.  мhсеца wктомьврїа дьнь к Õ. s Õ. q 
петакь дньмь множьство еzыкь вьстоYыхь zападныхь 
странь скqпише се наYелници qгрьскомu еzыкu бысть 
"нко, агаранскомu Мuрать и бысть бои подь Приmиномь 
и zhло множьство трuповь YловhYьскихь паде 

 
— Јанко је се био, са својом војском, станио са западне стране Косова и Ситнице, а турски 

цар Мурат са источне код Грачанице, спрам које су Турци, увек бојеве добијали. Јанко се није надао, 
да ће турску војску застати на Косову, а још мање, да ће ова одма нањ ударати. Да би се колико 
толико обезбедио, он загати речицу Грачаницу и Ситивцу код враголиског моста, и то по науку 
месних Срба; те сутра дан скоро сво поље грачаничко вода поплави. Јанко охрабрен овим прође 
враголска мост и Ситницу, те се настани, са војском, код села Добријева.  

Кад, су сутра дан Турци видели скоро сво поље у води, на ком су мислили да реше битку као 
и у време цара Лазара и Мурата I. — страшно се преплаше и нису смели нападати на Угре. Мурат је 
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већ био заповедио, да се његова војска крадом, по огранцима Косовским, креће Качанику, а од овог 
сиринићском страном и огранцима планина међу Косовом и Метохијом па да зађе за леђа Јанку и 
војсци му. Велики део војске већ је пошао Качанику, а мањи изнад Приштине Вељетјеном и 
приштинсвом долином лабској. Није дуго прошло од одласка ове две војске, кад уједан мах, крава 
водећи за собом бика, од турске војске нагази на воду и право оде војсци Сибињанин Јанка. Турци 
опазе, да је вода плитка, захалакају и ударе на Јанка, побију га до ноге, а оно мало бегајући с њим на 
Лабу пресретне изаслата турска војска, побије скоро све, ван неколицине са Јанком који се 
потуцајући се и пресвучени спасу у земљи Деспота Ђурђа Бранковића, која је и сво Косово па чак до 
иза, Кичева захватила. Погрешно се каже као: ''Јанко на Косову'' јер је он са своим славним Угрима 
измакао, а пропала је до ноге војска оставша да брани његово срамно бегство, која је се састајала: из 
Чеха, Словака, нарочито Срба и других аустр: Словена.  

Од тог је доба остао обичај код свију косовских народа, а нарочито мухамеданаца: да крава, 
водећи за собом бика, ако учиии ма какву и колику ма коме, па ма и самом Султану, штету ова се 
ненакнађује никоме. У свима другим случајевима и ма какво живинче да учини штету и најмању 
Турчину , Арнаутину и Потурици, оно одплаћује собом, а ако је још и србско; онда осим што се то 
живинче одузима, газда му даје и глобен прима бојеве и каквих ти ту још нема јада и покора. У 
уопште је Косово несретно за сваку и свачију војску, која долази са сјевера; јер је јужањима и исто 
онима оваква војска увек под ногу.  

Прича се, а и познаје се, да је у старо доба сво Косово, ван Пауновогпоља, било насељено, а 
по огранцима косовских планина да су марву и стоку пасли. Богаштиња је његова, тада таква била, 
да је се одговарало, на питања пријатеља: хвала Богу! хране за сву кућу, чељад па и за све пријатеље 
и познанике имам исувише преко продајне; али сам оскудан са травом за стоку те и незнам, како ћу 
је овог лета изхранити. Сбог овога је стари пут ишао од Скопља, преко старог Качаника, садањег 
села, враголиског Моста и Чичавице за у Босну; а пошто Косово осиромаши и опусте тако рећи, под 
владом турском, сада иде по сред Косова, кроз Приштипу преко Бабиногноса, или моста, на Лабу, 
Вучитрна, Митровице и т.д. кои је пут и млого дужији и лошији од поменутог старог. Узрок је 
запустелости Косова осим, бојева, ратова и т.д. још и тај: што је оно цело сопственост, митровичких, 
вучитрнских и приштинских потурица, кои се за њега и изтурчише; што Срби немају сопствености, и 
што се увек морају селити, са ових потурица земаља, само кад се овим издаицама српства прохте.  

Ево ћемо ставити кратак преглед урађеног и неурађеног Косова. Сада је од Митровице, са обе 
стране Ситнице све до спрам Самодрже, урађено и одавде за 2 часа дужине и толико ширине све до 
реке Лаба зарастло у само трње, чечер и андрак. Од Лаба до Муратова тулбета и села Крушевца 
скоро пун час ширине и дужине, стои скоро савршено гола пољана. Од Бабиногноса, или моста, па 
све уз Лаб, а са обе његове стране, преко 2 час. лежи необрађено, ко је у трњу и андраку, а које онако 
голо и пусто. Од Крушевца па до Брњице 1/2 часа дужине и ширине зарастло је такође у само трње. 
Кад се сваког пролећа Лаб по овој пустињи и пољани излије, израсте, по опалој и тргнутој води, нека 
прекрасна трава виша од појаса човечијег. Трава је особито укусна, слатка и гојазна, али је нема ко 
ни да коси, ни марве да пасе; те тако пропада.  

Од Муратова тублета, села Крушевца, па све до села Угљара, Бреста, и око Приштине, изузев 
само село Ливађе, а тај је простор 2 час. дужине и толико ширине, лежи пусто и неурађено Косово, 
са својом најбогатијом земљом. Одавде такође толико ширине и дужине па све до спрам Грачанице, 
Лапљегсела и Преходца, такође је пусто и неоре се. Ово се поље зове ''Ветериик.'' На 300 хвати од 
Грачанице и помецута друга два села, па све до Ливађе, Коњуха и Липљана, а то је до 3 1/2 часа 
дужине и преко 5 1/4 ширине, такође је пусто и неоре се. Од Липљана за 1 ч. до села Робовца и 
робовачког блата, с једне и друге стране Ситнице, оре се и урађује, а тако исто, но врло слабо, и међу 
селима: Бабушом, Бабљаком и Косином; но од Сазлије и ових села за 6 часова дужине и 3 ширине 
такође је савршено пусто и неурађује се. Ово је поље тако звано Паунпоље. Ширина му је од Сазлије 
идући у село Варош па до Гребна и планина, а од Гребна покрај Пљешне, Г. и Д. Неродимља, 
Шљивове, Трна, Воиловице, Фатића и Некудима. Оно је сво зарастло у трње, чечер и андрак; али се 
опет познаје да је се по њему некада радило и орало.  



Окрајци косовских планина од саме су природе створени за сва блага и богатства; али се и 
они нигде, ван код Приштине и Митровице, по два часа неурађују. Земља је у ових црноцрвенкаста у 
којој роди прекрасна: пшеница, јечам, крупник, зоб, кукуруз, проја и грожђе, а на Косову, по 
равницама, земља је црна и мастна. На целом Косову и његовим окраинама, Турци су утаманили сва 
благородна воћа. Тек од пре 30 год. почела је се лоза око Приштине садити, на упарложеним и 
пропалим прекосов: срп: виноградима. 
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САДРЖИНА II. СВЕСЦИ  ПУТОПИСА. 
 
  1. Продужење главе VI. свеске I. Путôписа, о старих српским разним рудницима, и у турско  

старо доба изтраживању ових  
  2. Занати, трговина, школе српске, турске, цркве, џамије и догађаји: митраполита призренског са  

управљачем турских школа (Медризарем) 
  3. Турски судови са православним Судиама 
  4. Данци и разни кулуци, догађаји са хагом и турским колотерима (џандарима) 
  5. Положај срп. и турске војске у битци косовској 
  6. Старосрпски опис битке косовске  
  7. Преноћиште у Грачаници, песма Грачаничанке косовске девојке и девојака у Мачви са Цера 
  8. Погибија срп. царства и народна косовска српска песма о томе 
  9. Тулбе над робом Муратовим, околина овог са разним гробљама срп. и тур. косов: јунака, мач  

Обилића, палош Лазарев са натписима и осталим старинама и натписом са једне сада турске 
сабље, а бивше старе српске 

10. Газиместан са стар. гробљем косов. срп. и тур. јунака гробом и смрти Бошка Јоговића 
11. Званична прича шеха у тулбету Муратову о битци 
12. Доба Јашар паше у Приштини, са насиљама, место у ком је мртво тело цара Лазара лежало 40.  

година, борбе око тога, и т.д. 
13. Одлаз, из Приштине, телеграм из Сарајева, визитација, бугарска пропагандиста из Велеса  
14. Развалине монастира Боринца, место где је била Самодржа, пут Вукова бегства са Косова ''Грдеч''  

место на, ком су Турци ухватили Обилића, разковали му оков, догађаји са издајницом баба 
Миленом, њено тулбе, фермани Муратови издавани пре косовске битке околном срп. народу 
и т.д. 

16. Два бреста, разапињања од шатора, турске џамије, клањање у овој турске војске на месту где је  
ухваћен цар Лазар 

16. Вучитрн, Митровица, Звечан, Војиновићи град и т.д. са нахиом и погдекојим старинама. 
17. Старине вапске у сјеничком пољу, херцеговачке, дежевске у новопаз. нах. васојевићска села и тд. 
18. Пут у Чичавицу, песме вучитрнске: о Вучитрну, Чичавици, убиству кн. Михајила, опис Чичавице  

са срп. старинама, налазак Обилића Душаном, обе Дренице са Орлатом и својим старинама  
19. Добродубски хан, Црвенаводица, Бивољак, прелаз преко Чичавице, пренођиште у Дреници,  

обичаји дреничких потурица, крварина међу Елшанима и Гашанима, јела потурица 
дреничких, разговор о нашим и њиховим стварима, мишлења њихова о нама и нашој 
државици, смешна прича халијна о турском аскеру (војсци) бегство из ове и истинити 
догађаји, качакство (ускокство из војске) разбојнишства, гађање уишан и тд. 

20. Пут и долаз у Девич, овога стариве са стањем, непрестана убиства калуђера и тд. 
21. Полаз из Девича, погибија црногорског капетана, разбојнишства на Клисури, догађаји слазећи са  

ове и тд. 
23. Старине: Сухогрлске, Цркволежске, Белопољске, Великог Истока, Тучетске, старе српске  

митрополије основане св. Савом тако зване Студеничке, догађаји на пећској Бистрици и 
сретај с караваном патриаршијским, пролаз кроз Пећ, турске песме срп. свештенству и долаз 
у српску Патриаршију . 

24. Старине: Ђурђевичке, Орашке, Брестовачке, Опрашке, Подграђске, Накљанске, Петрчске,  
Жачске, Гребничске, Будисавачке, Дољачске, Бабојевачске, Јашаничске, Мљећанске, 
Добродолаћске, Унимирске, Ресничске, Воћанске, пећске и Пећ са нахиох 

25. Српска патриаршија са својим: старинама, светињама, књижницом, чињеним јој насиљама,  
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хоџом насељеним на њеној земљи, парници са ових и т.д. и снимцима: Грачанице, Звечана, 
римског грачаничког надгробника, срп. дежевског надгробника, круне св. Милутина краља и 
краљице српске Симоннде са минђушима, јој и планина Грачанице 

 
 

Продужење I. свеске Путописа главе VI. стране 218. 
 

Дивљи фанатизам азијских надскотова утамаио је све и сва; те сад се купује грожђе, и остало, 
чак из Подримља призренске и Црне Горе скопљанске нахије, а старе Српске Свете Горе. Само се у 
Приштини и селу Грачаници сеје (и то од Срба) грах, купус, ротква, патлиџани, оба лука, а нарочнто 
конопља и цвеће по градинама. Од грачаничног поља, спрам Голеша и Дрена, где је царство српско 
пропало, па све до Лаба, за 6 часова хода дужине и 4. ширине, сво је то поље, међу трњем и коровом, 
обрастло: ружом белом и црвеном, које и ми набрасмо, љубичицом, кадивицом, божијим дрвцетом, 
смиљем, босиљем, златном главом, божуром, ђурђицом и осталим, који се још зове и бисер-цвеће. 
Сва су ова цвећа остатци још од оних, која су косовске удовице, мајке и сеје посејале на гробовима 
својих војна, синова и браће.  

Ситница сваког пролећа плави око себе Косово, те по овом расте трава таква дивна а питома, 
да је нигде овакве нема, али на велику несрећу, за сво човечанство и сву Европу, благодарећи 
деспотизму и насиљу турском — нема стоке, која би је јела. Оно мало оваца, што је се могло 
задржати од силних намета и глоба турских у косовских Срба, скоро је све 1859 године поскапало, а 
оно мало говеда опет 1862. Пчела и кошница све до 1862. год. било је у изобиљу, те је се ока воска 
продавала, до те годиие, по 6. гр. а од те год: па на овамо, продавала је се ока воска од 90 до 100. гр. 
јер су 1862 год. скоро све пчеле помрле. О свиленим бубама. дудовима и другом кућинству нема ни 
спомена, нити ће бити докле Турци владају овом дивном и светом срп. земљом.  

Звериња по Косову нема, до што се јављају, по који пут зими, гладни курјаци и медведи, из 
околних планина и чопорима нападају на цела села. У Ситници има: сомова, шарана, штука, 
смуђева, лињака, кесега, црвенперака, деверика, и рака; а у Лабу и другим речицама само кесега, 
некаквих мало бељих и ужијих шарана; у Лепенцу, Баранској реци (Ибру) Неродимки и Дреници има 
млого пастрмки: а у осталим мањим речицама само ситних Кесеџица и рака.  

На целом Косову нема никакве шуме, ван трња, изузевши до једно 50 дана орања код 
Неродимља, редке и скоро сасвим утамањене, а пре Косова, нарочито сађене и гајење срп. 
владаоцима борове, букове и грмове шуме. Грађа и дрва добавља се из околних планина. Од разних 
руда, вадило је се, у српско доба: злато у огранку Копаоника тако званом Шаља више разорене бив: 
паланке ''Трепче,'' код Вучитрна; у Вељетену, код Грачанице и Јањева; код Новог-Брда и у једној 
планини близу Митровице; а осим злата, вадио је се и бакар сребро и олово. Бакар је вађен у свим 
побројаним местима, а у Копаонику на 16. места, у Голаку на 8, такође је вађено злато, сребро, 
олово, гвожђе и бакар. Код белог Брда, на Копаонику, на једном месту, вода је провалила земљу и за 
неко време избацивала злато помешано са сребром и другим кововима. У Велетјену, код Грачанице, 
има 4. рударске рупе по 6. хвати дубљине у којих кад се до дна спусти човек види да подземни 
ходници иду на све стране. У селу Златари, више Приштине 2. часа налази се трава златна, коју кад 
поједу овце, веле, месо им пожути као дукат. О овом су се, веле, уверили становници златарски и 
околни, а кујунџије приштинске ову траву купују и за своје кујунџијске послове употребљавају.  

Но најзнатнији су рудници у свој Правој Србији, који се још за краља Уроша спомињу. па је 
се о њима водио рачун све док су били срп. краљеви и цареви од Неманића лозе, — ови: 1. рудници у 
Велешкој нахији, одма више Овчепоља на Руднику планини са раз: града Островице 2. Корабски, 
или Шарски више дан. Дибре којег су Турци пре две, год. отворили; 3, Кратовски, у ком је и 
породична гробница срп: владалаца од Неманића лозе била 4. Прснички (Периндагски) 5. Злетовски, 
б. Самоковски, 7. Новобрдски, 8. Голубачки (дан: Голачки) 9. Вељетенски, 10. Копаонички, 11. 
Бабуњски, 12. Белистарски 13. Поречки 14. Бабунски, 15. Черменички и 16. Срп. Буковића планине у 
кичевској нахији. По свима овим местима и данас стоје рудне јаме као и у другим млогим местима 
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који су били тек споредни. За краља Радослава каже се у љетопису изписаном из грачаничке једне 
црк. књиге од времена Душановог ово:  

 
‚‚и qтврьдивь господьство и власть вь отьYьствїи сво~мь 

велми обогаhи рqдами ковними и копними вь своемь 
срьпскомь отьYьствїи¦ вь Корабьскими рhкь Шарскими zлата 
и сребра рqдниками вь жqпи дьбрьцкои; Равьскими¦ 
YрьмениYькими и Гражьдьнскими; zлатими и сребрьними вь 
жqпи и области ОвYепольскы~¦ вь Вратовьскими и гдhже 
~сть гробница дwмq отьYьствїа св¦ Симеwна рекома вь 
царhхь Немани и ~го родитель и преродитель, крали~ српьски~ 
zемли; Периньскими; Zетьбьскими; Самоковьскими; 
КопаиьньYькими; ГолqбьYькими; Велhти~ньскими, 
Новобрьдьскими, Бабqньскими, Белостьрьскими, Бqковьскими, 
рqдними и ПореYькими "мами.’’ 
 

Овдашњи народ прича непрестано о млогим и силним оставама царским, краљевским и тд. 
баш као и у нас у кнежевини око свију, а и онако, места из којих је некада руда вађена. Пре неколико 
година биле су и долазиле од некуда целе дружинице, које су се разтурале и разсипале по овим 
крајевима и које су целе имале и планове о оставама. О овима имаћемо прилике да коју доцније 
рекнемо и ако су по готову чисто фабулозне. Сад ћемо навести само оне које су сасвим истините. 
Њих смо чули од самих. очевидаца а поштених људи, па и немамо узрока неповеровати им.  

Причају да је пре 40. г: баш у доба највећег гонења Срба косовских, дошао некакав Србин из 
Аустрије, преставио се тадањем највећем тирану и зликовцу Јашар-паши Џинићу, наводећи му: да је 
он из Русије побегао; да му је тамо родбина од знатне неке турске породице, која је у неким 
ратовима Русима заробљена и покрштена; да неје могао у себи угушити муслуманску правоверну 
крв; да је с тога дошао, да опет буде мусулманин; и да је у Русији научио све Астрономије: те зна где 
се налазе свакојаке руде, где оставе и т.д. Кад све то саслуша Јашар, и кад је се уверо из некаквих 
писама тога Астронома, о свему казаном, - одма га обреже, потурчи и као учена, сад већ мусломана, 
намести у сарај да суди и одправља. државне послове. Пошто је једног дана, у разговору са Јашаром, 
ова потурица изпричала му: како, по звездама, зна где су важне оставе и руде, Јашару се све то 
допадне и одма га, са највернијим, а највећим зликовцем, као и газда му, своим пандуром Исмаилом, 
пошле да у свима крајевима, над којима је Јашар влада, тражи све то што зна где је по звездама.  

Пошто је потурица а астроном неколико недеља лутала по пашалуку јашаревом, врати се 
натраг у Приштину и једну ноћ побегне некуда. Јашар се досети својој бруци, пошље свог верног 
Исмаила да га тражи и где га нађе, да му главу одсече и Јашару донесе, Исмаил је свуд лутао, куд је 
са астрономом прошао и у место овог, после неколиког недељног лутања, наиђе у планинама на три 
јаме, из којих Је астроном... извадио благо и отишао во своја си! Јашар кад то чује, да би угушио 
своју јарост, покоље и попали неколико села српских; те тим и сврши ово његово и астрономово 
дело.  

На 10. год. после овог астронома, дођу из Србије аустријске два Србина у гиланску нахију да 
тобоже купују корњаче; гилански паша, пошто су га подмитили, допушти им, да равапну свој чадор 
близу развалина Новогбрда, а код некаввог старог биљега: ови су одиста куповали, неколико дана 
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корњаче; па једног јутра неосванули на свом месту. У место њих тога јутра нађу доносиоци и 
продавци корњача . . . изкопану огромну јаму, из које су веле однели оставе!  

После овог на 5. год. дођу 4. Србина из Србије аустријске у Приштину и, као надничари, 
копали су винограде, код једвог Србина. Копали су свега два дана, а трећег дана већ их неје било ту, 
но су побегли некуда. Приштевци у место копача винограда, нађу изкопан огроман јаблан (било их 
је само два) пред косовски, испод ког су ископали, веле... благо и однели! Јаблан овај и други спрам 
њега, био је поштован, као светиња нека и незна се управо: да л је, сабрана приштинска светина, у 
глас плакали за ископаном овом оваком својом светињом и старином са целим жилама, или за 
одношеним новцем, ако га је одиста било ту? Оваквих и овим подобних црича има и сувише, а 
уколико су оне верне или не, то само један Бог зна. Тако се прича за неке опет из аустријске Србије 
Србе који су на 1. год: дана, пред овим приштинским догађајем тобож куповали по Вучитрну 
пијавице, па једну ноћ испод свода Воиновића моста извалили камен, од 3 1/2 стопе дугачак а 2. 
широк, у ком су новци били; те с њим побегли и т.д.  

Што се тиче заната, о њима немамо шта млого и дуго говорити. Свако зна: да су Турци, 
пошто завладаше српским земљама, забранили Србима све занате, који нешто вреде као: пушкарски, 
обућарски, кожарски (штављење и грађење кожа) кантарски, бријачки и тд; те и сада све те, као и 
остале, занате раде само потурице Срби и оно 13—14. еврејских кућа. Православни Срби у 
Приштини одправљају само ове занате: бојарски, пекарски грнчарски, зидарски, струњарски, или 
кострарски, рагочарски (асурџије) и тенећарски, а цигани су привилегисани ковачи, јер се Србима ни 
тај занат неда да раде. Жене српске прав: и мухамедове вере, по селима, праве све потребне домаће 
ствари за одело, преобуку, простирку, застирку и тд.  

Особито израђују лепу свиту (чоју) коју пошто одкају носе чак у сиринићске ваљавице да се 
још уваљају. Међу овом свитом и белом куповном европском свитом, или чојом, нема никакве 
разлике.Такође израђују прекрасне загаситоплаве, плаве црвене зелене (за мух.) и црне обтоке 
(гајтане) који се прешивају на уске беле чакшире и дуге беле доламе срп: овд: народа. По паланкама 
потуричке жене нигде и ништа не раде, но се, по цео дан, завијене и упетљане, суљају по улицама, 
хамамима, дућанима и тд. Што се тиче трговине о њој можемо рећи: да издише и да се утамањује. 
Одавде се извозе само сировине као: лој, нешто воска, коже, вуна, говеђе учињене и сирове коже, 
разни родови хране и врло мало меда Доноси се из Солуна, Битола и Сереза, а и овуда пролазе за 
Босну: кафе, шећер, орис (пиринач) разна платна, свите, сукно гвожђе и бакар израђен, хартија. боје 
и тд.  

На целом је Косову најзнатније трговачко, војено и индустријско и тд. место Приштина у 
којој је преко 300 складница (дућана) а скоро сви само Срба православних. Међу овима има и 
таквих, у којима нема ни на 50. гр. робе. Ово је једно са сиротиње, а друго и са опасних путова, на 
којима ове злеудне трговце и њихову робу, не само Турци нападају, но и они, који се тамо у нас са 
сабљама, као тобож народни људи мотају по београд: улицама, а овамо су сва зла и пакости више 
Србима но Турцима чинили. Турцима управо и несу смели да чине. Због оваквих обезбеђених путова 
великог цара и господара над господарима, брата сунчевог, стрица месечевог, потомка пророковог и 
каквих ти ту још глупих титула и назива нема, — јадан и чемеран трговац, кад полази на пут за 
трговину, опрашта се са свом својом родбином и својтом, пријатељима и познаницима, баш онако 
као на самртној постељи. Јадни и жалостни људи, што се овако опраштају неје тек онако узалудна 
ствар и игра раздраганости (фантазије), при поласку јер је редовно: да од 40. трговаца 10 пропада. Но 
ме само на путу, него и код кућа и у својим складницама не су ни за длаку безбеднији но на 
путовима. На путовима их нападају и глобе разбојници, од којих се могу и бранити, а код кућа и у 
складницима разбојници, власти и силе, судови и управљачи земље.  

Сад по целој Правој Србији, од кад су чули Турци да се ми опет и по убиству кнеза великог 
Михаила јачамо и снажимо, саме власти наговарају хајдуке: да робе, пале, краду убијају, утамањују 
све и сва само: да би се Срби из Праве Србије изселили или затрли. О овоме ћемо на свом месту и то 
из уста Турака ставити. Само ћемо сада о Приштини казати још ово: да је 1859 год: кад је у нас 
повраћена династија Обреновића и 1862 кад је заведена народна војска као и 1867 год. кад су узети 
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градови, од самих турских власти паљена. Разуме се по себи да се за сваки такав случај знатнијим 
тргов: као и осталим Турцима, јави и они се спреме зато, а Срби пропадну сасвим; јер не само да их 
пожар утамањује, но и отмице и крађе од стране Турака, њихових власти, војника и т.д. који као 
бојаги дођу да гасе своју паљевину. Панађур је се у време српске независности држао код Грачанице 
на Благовести, те је се тако и звао. Од кад су Турци завладали, држао је се у Приштини све до Јашар 
Паше, који га је утаманио због тога: што су се били побили Турци из других пашалука са његовим 
пандурима, недавајући му глобе и намета, које је био натурио на њих на њихове и својих робе. Тек 
1866 г. одпочео је се опет панађур, и од тог доба редовно се држи; али због разбојничких путова и 
власти такав је слаб и мртав, да незаслужује ни спомена.  

Приштина неје знатна само са овога, но она је глава свом Косову у односу турског свестраног 
господства, вере и осталог. Тако у њој станује тако звани ''Медериз'' т. ј: главни учитељ ''Медрезе'' 
(бдагословије)''. Њему се све на целом Косову од највећег и старијег, па до најмањег и млађег 
Турчина, потурице, Арнаутина и т.д. клања као Шеих-ил-исламу у Цариграду. Он спрема ''софте'' 
(богословце и тумаче корана), за хоџе, судије и т.д. Он обучава, преко својих млађих учитеља и 
помлађу мушку турску децу; али му их нерадо дају потурице и Арнаути, јер веле: неостане дете које 
не силује! Осим овог он заседава у свима судским и државним седницама и заузима место, које 
заузимају паши председници. Он тумачи коран, ћитап, законе и т.д. и брани не само веру 
мухамедову, но и појединог мухамеданца, да се како не унизи спрам неверника. Једном речју: ако се 
школа христианска подигне, он је обара; ако црква, он је руши; ако мало боља кућа, он је пали; ако 
трговина, он је плаћка; ако се наочитији човек подигне и узрасте, он га убија и т.д.  

Само један смешан пример да наведемо, који се односи на увреду овог Медериза. Садањи 
српски митрополит у Призрену Мелентије, долазећи пре неколико година у Приштину, заповеди: да 
бар Приштинци, као паланчани и становници главне косовске паланке, своје гробље ограде кад се не 
допушта сељацима и другим у мањим паланкама. Народ неје смео то да учини; те он оде у Меџлиз 
(суд) и паши јави да овај, то, по царским законима, нареди. Тамо су се дуго с њим препирали 
наводећи: ''Море деспот бре! какој ће то да бидне, да се по гробљу неможе ходити, да стока не ходи 
туде да људи немогу проходати се'' итд.? Деспот им наведе закон и њихова гробља и каже да ће све 
то јавити одма Баба-Алији (министру или великом везиру Алији) како му врше законе, ако његове 
захтеве неиспуне и тд. Паша се уплаши и одобри да се гробље загради, али док се саслуша а 
поменути Медериз. Цео Меџлиз (општински савет) са тим Медеризом оду владици и рекну: да ће му 
Медериз казати може ли или не бити што захтева?  

Владика упита: ''А кој вам је тај Медериз и што је он?'' (као да тобож неје знао) Кад му ови 
одговоре ко је и шта је, указујући нањ, владика рекне: ''Пећи; и ја имам мојег Медризара (показавши 
руком на свог сеиза) и он си знаје све закони и хришћански и царски; па нека се разговарају''. Кад то 
виде Медризар, он позове сав Меџлиз и оде без трага. Срби ограде гробље, а Турци запале ограду, за 
неколико дана мучки убију неколико људи и на томе се све и сврши.  

Осим овог Медризара, хоџа и т.д. по целом Косову тумарају некакви дервиши, који живе и по 
својим текијама (као монастирчићима неким) Од њих неки несу прави мухамеданци, не деру са на 
мунарама или викалама, не посте, не клањају по пет пута на дан и т.д. чине нека чуда, муче се, 
белаишу и т.д. те с тога их страшно мрзе сви прави мухамеданци, а нарочито овај Медериз, хоџе, 
софте и т.д. а власт их скоро свуда подозрева и гони. Међу њима има их, који верују у неку збрку 
међу мухамеданством и христијанством, а има их коју су готови прави Христиани; те с тога су им 
текије, над гробовима срп. светаца, сама и једина светиња.  

Само један пример да наведемо; који ће унеколико разсветлити ствар. Како је се у Правој 
Србији чуло за, повраћај лозе Обреновића, сви су држали: да ће Обреновићи одма завојевати на 
Турску и ослободити српске земље. Овако Турци и Срби држе. Тако сви мисле и у тој својој 
занешеност већ су неки од Турака чак виђали, на једном брежуљку, више Приштине, старог Милоша 
Обреновића, како опире догледом (дурбином) на Приштину и размишљава: где ће који свој топ 
наместити? И ово не беше доста, но се јави један дервиш из Текије са Косова, где су сахрањени 
српски јунаци, веле Бошко Југовић, и остали, и где се и данас по мирису осећа српска светиња. Он је 
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имао на себи под кошуљом знак крста и јавно почео на пазару (с концем 1860 године) да проповеда 
ово: да је Мухамед лажов, да, на овом свету, блажени људи неједу и непију, као и неживе са 
куријама; да нико неможе бити спашен оног света, који неверује у Христа; да су свуда и свагде 
христианске светиње, а турски их нигде нема; да христиански свеци и данас миришу, а турски смрде, 
као сваке мрцине и т.д. Турци су држали да је пијан, да незна шта говори; те га мало притворе и 
сутра дан, разуме се после неколико десетина дегенека (удараца по табанима) претрпљених од 
сопствених руку Медризара, — пусте да иде у своју текију.  

У место да оде у текију, он на тржишту опет одпочне јучерање проповеди. Турци га затворе, 
телеграфишу у Цариград и одтуда дође наредба: да се одма погуби, пошто се прогласи за лудог, а у 
сљед овог и других догађаја: ''да се свуда и на сваком месту све старине српске утамањују и да се 
свима средствима поради, еда би се Срби или изселили, или утаманили у Правој Србији''. Ово нам је 
причао Арнаутин Дренички. Нашег ти дервиша, другог дана, прво прогласе за будалу а како је у 
овом тобожњем и крст на се метнуо те оскврњавио праву веру и чин... посеку га јавно на тржишту за 
пример другима! И кад су га водили на губилиште јавно је викао и проповедао, но само Турцима; јер 
христиани нису смели носа помолити да им се неби то за зло узело и као узрок за будуће паљевине, 
грабеже и убиства. Тако је свршио овај мученик своје последње дане.  

Оваквих текија, или као што их зову овде ''Теће'' има које по селима, косовским и пољу, а 
нарочито паланкама и паланчицама 31. и преко 23. џамије од тесаног мрамора из срп: старих црква и 
монастира узетог. Има још џамија, али као и поненуте текије, све су дрвене и од плетера. Срби имају 
православних цркви 9. и то : 1. у Приштини, 2. Вучитрну, 3. у Грачаници, 4. Добротину,  
5. Гуштерици, 6. Лапљемселу, 7. Липљану, 8. Неродимљу и 9. Вабином — носу. Осим Липљанске и 
грачаничке, све су остале на развалинама старих цркви подигнуте; али ни једна нема црквених 
књига, одежда и осталих утвари светих, а од звона нема ни помена. Ове нове подигнуте су, по 
садањем грчком начину зидања, т.ј. од јужне и западне стране, на огромним тремовима.  

На Косову су, као тобож, два окружна и два срезска турска суда. Први су у Приштини и 
Вучитрну, а други у Митровици и Качанику. У окружним су судовима пре биле паше, а сада тако 
звани Муселими, који са по неколико Турака и са по једним, а и по двојицом Срба састављају тако 
звани Меџлиз (савет) у који улазе све турске и српске струке, као просвета, финансија (благајна), 
управна и надзорна власт (полиција и администрација) и т.д. Осим ових је и по један кадија у 
тобожњим окр: судовима, који христијанске и мухамеданске царнице разправља, а над свима 
побројаним надзирава помињати Медризар. До сада су ова два окружна суда своје веће парнице 
слали на решење у Призрен а сад ће слати у Ниш, као Мутасерлук призренског валилука. У турским 
судовима нема ни појма о правди, правици и правичности; то су зборишта разбојника и каишара 
како спрам самих мухамеданаца, тако и нарочито спрам Христиана.  

Онај тако звани ''Коџабашија'' христијанин, што тобож и он заседава тамо и удара и од 
христијанске стране печат, којега носи при себи, неје ништа друго: до вечно трчкало а прегибало, 
пред сваким оним Турчином судиом. Он је ђерам над бунаром, који незна ни кад ће га, ни рад шта ће 
га повући да се гиба. савија и клања. Он све то ради као ђерам, а Турци (као и водоноше из бунара 
воду) из народњег бунара или кладенца, црпе сво благо и све имаовине крваво зарађене и стечене; па 
кад све изцрпе, они — као и водоноша што кладенац без воде оставља или засипа — опустело 
земљиште и народ напоследку утамане, то место и оставе, оду у друго, које још мало има живота; те 
и тамо настави своју пређашњу радњу.  

Говорити о турским судовима значи толико, колико трошити узалудно време и хартију. Они 
не стоје тога, јер у односу суђења и правде незаслужују, да се о њима каже, ни колико вреди 1/2 
листа прљаве изписане и замрљане хартије какве, у коју су се лојане свеће завијале.  

А што се тиче Коџобашије, или Христијанина Меѕлизара он је само јадно и вајно вечно 
трчкарало. Кад год се коме од судија Турака угаси ватра на лули, он трчи и доноси је, па мећући је на 
огромну лулетину напуњену христианском муком још се клања; кад год се прохте коме од судија 
Турака воде, он ти трчи и доносећи је, не само да му се клања него му и жели, наравно речима, да је 
у здрављу попије, а кад је већ попије, да му пријатио помогне сварити у стомаку народну крв и 
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народни зној и муку; кад који од Турака судија, хоће да изађе себе, или џепа, ради напоље, он ти 
скаче, обрће му репате еменијетине и жели му све пријатности и блага са најдубљијим поклонима и 
клањањима, какве излазећи правоверци не чине ни у џамиама пред пророком Мухамедом; кад који 
ма што рекне, он то одобрава и похваљујући му огромну и надземну памет клања се ударајући челом 
чак у сеџаде под Турцима судиама, које је сдерано са костију народа хришћанског; кад се изриче 
пресуда, он се само диви и чуди мудрости и знању надчовечанског разума и ума у турских судија, и 
клањајући се са ударцима чела о сеџаде турско, скромно и дрхтајући вади, својом окорелом у злу и 
насиљу турском сухом руком из већ осушених и од млогог клањања савијених унапред као гудало 
недара, тужни и чемерни печат христиански, послани чак из Цариграда; он га удара на пресуду и 
љубећи је и ударајући о чело са простирањем тако рећи по земљи пружа је најгаднијој утвори и 
најцрњем од људи, који је прима и необраћајући погледа на несретног христианина; кад друге судије 
седе на сеџадетима, он сиромах чак иза врата чучи на голој земљи пуној сваког гада и ђубрета, јер је 
унижење за правоверног послужитеља да почисти и место неверног ђаурина и гадног рајетина: та  

Коџобаша је само вечно трчкарало и ђерам, вечни клањало, па нестои, да и о њему и око њега 
проводимо време, а да остављамо наш народ и старине. Разлика је само та између њега и трчкарала 
обичног: што овај од свог трчкарања има користи, а Коџобашија ћутајући, по насиљу турском, са 
Турцима нехотећи и из страха па и непијући изпија крв народњу и неједући га прождире га такође и 
утамањује. Као вечно клањало и прегибало разликује се од ђерма у томе: што се овај усађује у здраву 
и тврду, око њега убијену земљу, а коџобашија вечно чучи на ђубрету целе одаје меџлиске; слаже се 
са ђермом у томе: што и он, као и овај вечно само клања, незнајући зашто и крошто, а други ждеру и 
испијају све извађено њиховим прегибањем и клањањем.  

И о доказним и парничним средствима, турски судови немају ни појма, но они до душе 
надмашавају све европске судове, у извлачењу користи из парница. Један циганин мухамедовац 
више вреди као сведок, него 500. Христиана, један Еврејин више но 300. Христиана, једна потурица 
више но 3000. Христиана, а 1. Турчин прави више од 10.000 Христиана. Христинска се сведочба 
неприма ни ушта, а побројани ред у броју сведока, по народностииа, у Правој Србији подпуно се још 
и данашњег дана чува и пази. Редки су случајеви да Турчин Србина тужи и то ће бити само какав 
гоља, који нема ни кремена, а камо ли пушке, а још ређе да Србин Турчина тужи и то опет ваљда 
каквог гољу без кремена. Правда је увек на турској страни.  

Ако се два Срба парниче, њихова се парница редовно излаже на дражбу и ко да више, тога је 
правда. У самој ствари управо недобија ништа ни једна ни друга парничећи се страна, но све добија 
турски Меџлиз без оног коџобашије. Какав је суд за Србина овде, такав је и за стране поданике, јер 
су и они ђавури и, по мислима овд: Турака, такође царска раја само из крајева где је њима цар и 
њиховим краљевима дао земљу под кирију, са које их увек може, и кад год узхте, отерати и 
напудити. Ови ако непрестану на досуде, а немају својих конзула, тобож шиљу се у Призрен већем 
суду, а на путу убијају се, као што је било 4. случаја пре две до 3. год: Ми имамо забиљежених преко 
35. примера куриозних досуда турских, али их изостављамо стога: што то несу досуде, но 
разбојничка и каишар: дела. Ово је довољно, а свима странцима, који би овуда путовали, 
препоручујемо: да немају никаква посла са мухамеданцима, јер, осим глоба, могу још и главом 
платити. Срби су пређе, а све до 1860 г. бегали од судова, као живе ватре, а од те год: како долазаше 
овамо тако звани Садразам из Цариграда, читаше ове нове уредбе за коџобашије, натентоваше народ 
на парнице, од како свуда и сами Турци и Мухамеданци трче навраћајући и наговарајући народ на 
парнице говорећи, да је цар дао свима слободу и правду, да се сваком по царским канонима 
(законима) суди; — трче. јадни и невешти Срби од то доба, као бесомучни: те се и за 4—5 гч. 
парните и суде; а меџлизари (судије, саветници) поједоше им и оно мало убожства и сиротиње, што 
је имадоше.  

Кад је садањи митрополит дошао у Призрен, завео је неке примирителне христијанске судове, 
који би међу Хришћанима решавали мале ствари и парнице, грађанске и духовне, а од кад је овако 
пошао народ наш у сунаврат, пооштрио је исте, но све узалуд; Турци сами шире и разпаљују ово зло, 
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јер им је у њему сваковрсно добро по њих, а по српски народ пропаст. Ови се владикини судови 
брину: о сиротним удовицама, о ухапшеним Србима, о одклањању турског насиља и т.д.  

Што се у опште потурица паланачких, (а правих Османлија нема ни пуних 100. породица), 
тиче навешћемо још ово: да они на босанске и херцеговачке потурице страшно мрзе и називају их 
Шијацима. Овако исто зову и Србе у кнежевини са додатцима још Моравци и т.д. А разликују оба 
ова шијака са речицама ђаур и Турчин. Себе урачунавају у праве и боље Турке од Османлија и 
правих Турака, које такође презиру, као дивљаке и неке варваре. Они сви себе рачунају да су од 
благородније крви, но што је сам Султан, који је се са Османлиама од некуд из Азије овамо у њихове 
земље дошуњао; то их насилно све саме царевиће и краљевиће покорио и изтурчио Сваки доводи 
своје порекло од српске не осредње и велике властеле, него чак и од владајућих срп. породица. Они 
пре, но Бошњаци и Ерцеговци, хоће да признају, да су некада били Срби. Овога се, као и Бошњаци и 
Ерцеговци нестиде, а и некрију се, но овим, још више и од самих Срба, диче и поносе. С њима ће се, 
у сретним околностима, доћи пре до измирења, но са Босанцима и Ерцеговцима. Још да их турска 
влада, преко своих духовних лица и власти, непрестано не дражи измишљавајући свакојака чуда, о 
кнежевини, нема сумње да и сами неби пружили руку кнежевини, и са овим заједно устали противу 
општег срп. насилника Османлија и других.  

Турска непрестано, у овим крајевима, отвара школе, у којима су учитељи најзатуцанији 
фанатици чак из Аравије и других дивљих азијских крајева; али слабо успевају, због своје 
неморалности и осталог. Сада у самој Приштиии има 7. школа турских, у којима се уче само 
грдњама на све без разлике Христијане; уче само томе како ће ове злостављати, бити камењем по 
улицама, па чак и жене, чега пређе неје никад било и т.д. Осим ових има и она Медреза за злеудне и 
вајне неке богословце, или управо за оне, који хоће да скрену с памети.  

Што се тиче српских школа, о њима не треба ни помињати; јер их никако и нема, не због тога 
што се неби народ учио, но с тога, што их власти турске недају насилно натурујући турски, а 
нарочито по пропаганди бугарској бугарски језик.  

Што се самог народа тиче, он је у таквом чемернем стању какво неможе никаква рука 
описати. Од пропасти срп: царства, па све до Султана Махмута и његовог танзимата, српски народ у 
целој Правој Србији, само је плаћао десетак, осмину, трећину, арач војницу и т.д. својим спахијама, 
или својој истурченој и невереној браћи. Пошто Султан Махмуд утамани Јаничаре, Крџарије, Ајане, 
Делије и т.д. заведе у земљи неки, и то турски, ред и поредак, те се тако унеколико оснажи и осили, и 
пошто побије Арнауте и Бошњаке, те тиме ослаби силне и знатне спахије; он под изговором, што 
спахије, бегови, беглербегови, паше и други, копају и продају руде, и од њих још и новац лију, што 
самом Султану припада; — пошље 50.000 коњаника у Праву Србију, да те руде траже и одузму од 
оних који су на њима радили. Ово је само био изговор, а у ствари је се ишло, да се силни и бесни, а 
непокорни цару, зулумћари ослабе и сатру. Од његове војске 15.000 неколико је недеља лутатало по 
Косову н околини, ослабило и сатрло српски народ, натурило власт цареву потурицама, па после 
отишло одакле је и дошло.  

Од помињатих данака, неки су од то доба одпочели давати цару, а млоги су још и данашњег 
дана задржани само за овд. спахије. О данцима, који се сада дају спахијама цар ништа веле, и незна. 
Њему се Турци у Правој Србији од Косова нису покоравали, нити га за што друго до главу земље а 
нарочито вере, признавали.Они су се изтурчили, да сачувају огромне земље и имања и да им први 
турски султани даду у ропства онај део српског народа, који се нехтеде с њима изтурчити. То је све и 
учињено. Махмуд је био задовољан с тим: да ове потурице у свој Правој Србији неплаћају ништа 
више цару, до неколико гроша (9. пара) на куће и то они који живе по селима да дају војнике у 
редовну војску, а све данке, о којима он неје ни знао, они су, као и пре, задржали за себе. Тек од 
судтана Меџида и овог Азиса и то .пре 5—6 г: понеки од доле побројавајућих се врсти данака, које 
дају Срби, иде у благајницу царску, а остали и то већина иде још потурицама, као спахијама.  

О данцима за Србе какви су и колики су, ми ћемо на другом месту проговорити коју, а овде 
ћемо навести изузетно стање неких породица српских, што се данака тиче. Мурат кад је дошао на 
Косово, и то пре битке, да би наградио оне који су му насилно хранили војску, и можда још и какве 
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своје услуге учинили, дао је овима неке друге царске фермане, у којима је заклињао и проклињао 
страшном клетвом, све будуће цареве: да постану свиње, и да се поједу као свиње, ако би који од 
њих његове налаге и повластице, побројане у тим ферманима, крњио онима којима су издати. У 
свима тим ферманима дају се права сопствености и спахилука не само оним лицима, којима су 
издати ти фермани, но и њиховим потомцима докле их год буде па чак и племенима. Сви су ти 
фермани издани на тенећки пре битке косовске и Мурат је, са својим Турцима, народу срп. тако 
добар био: да се тек по овоме може протумачити његова доброта и у народним песмама, у којима 
саветује своје потомке: да лепо поступају с покореним народом; да га неглобе великим данком; да 
немуче разним теретима итд.  

Фермани се ови пружају почев од Шаре планине у призренској нахији, па иду овом до изнад 
Скопља: од овог тако званом Црномгором (Карадаг) прелазе у Кумановску нахију. и у овој долазе до 
Мораве испод Врање; одавде иду источно и сјеверно преко Голачких планина до испод Новогбрда; 
од овог право западу на Лаб до утока овог у Ситницу; одавде прелазе Ситницу и планинама: 
Чичавацом, Дреницом, Грабовцем, брдом; Голешом и Неродимским планинама, од сјевера запада, 
ударају у Сиринићске планине; и од ових долазе на Шар на оно место, од којег смо пошли. Оне 
захватају: део Скопљансве, Призренске, Вучитрнске, Кумановске, Новопазарске (у Малој бањској) и 
Врањске нахије: скоро сву Гиланску, или Стару Новобрдску, и Приштинску нахију, а и сво Косово 
од Качаника до Лаба. Цреко Лаба даље сјеверу непрелазе и недопиру до Самодрже, Вучитрна. 
Митровице и Бањске. Овде нетреба узети, да је Мурат свима селима, на том простору, дао те 
фермане; него у 100. села можда само једноме.  

Пређе их је истина било у више људи, па које што су их Турци отимали и крали, а које што су 
се погубили, а породице, које су их имале, изумрле, млоге изтурчиле и т.д. сада се налазе само: у 3. 
села Гиланске нахије и то у 3. родбине. Од ових од двеју су пре 3. г: у Цариграду отели Турци и 
отерали њихне претежаоце који су по овим ферманима захтевали, да недају већег данка, но као што 
је у овима прописано. Једна је још сачувала из села Страже 2. часа испод Новог-брда од јужне 
стране, а то село Турци зову у свим тим ферманима, као и данас онако ''Таш (камена) стража''.  

На Косову су сачувани ти фермани још у ових лица и у овим селима: 1. у селу Бабушу код 
Живе такозваног од Бабуша, који је доскора имао неколико села српских свога спахилука; 2. у 
Предходцу код Столе Срдаровића; 3. у Батусима код Живка Зверића; 4.у Крушевцу, код Мирка и 
Жввка Старинића; 5. у Радеву ; 6. у Чагљавици; 7. у Г: Брњици; 8. у Липљану; 9. у Племетини и 10. у 
Оклопу сада свом ар: селу.  

Сви ови, који имају фермане, док неје Султан Меџид, а нарочито овај садањи Азис, ступио на 
престо, плаћали су као и потурице од Махмуда на овамо, по 9. гроша чар. на куће, а више од 
потурица још по 2. гр, и 4. паре главорипе т.ј. на козе, овце и говеда по 3. гр. чар. на сваку главу. Од 
Азиса па идући овамо све им се више и више одузимају права и то тако да су оне у гиланској нахији 
уврстили већ у ред праве раје, или робова, који тегле све и сва. Стање косовског српског народа који 
нема ових повластица, неможе горе и црње бити. Држимо да ће кроз неколико година, цео овај крај 
опустети, јер сиромашни Срби немају нигде и ништа.  

Ево вам примера глоба и насиља, и то над онима, који ништа свога немају: ни земље, ни куће, 
ни кућишта, јер је све агино; у којих је пре неколико година и сва стока полипсала, па јадни само 
суху проју једу. Ми смо ноћили у једној срп. кући, или боље скљоканој колебици на Косову а 
свратили смо у ову не да ноћимо, но мало да се одморимо и видимо како јадни овд: Срби живе. Било 
је после ручка око 4. часа кад смо тек одпочели да се разговарамо, али наш домаћин, који неје 
никако смео пред нама да седне... одлете у једанпут као муња, и клањајући се до земље прихвати 
коња једној старој, а бесној агетини. Домаћин остаде да вода коња, а ага у ладовину, млађи 
мушкарци донеше и простреше му тамо да седне. Он нас поздрави полутурски, полусрпски а ми га 
онако по турском обичају с презрењеа одбисмо од даљег разговора. Пречао је се на нас, погледао 
мрко, ама све узалуд ми беасмо још свирепији у лицу и бешњи у понашању и од самог њега, а при 
том се још учинисмо као мало весели. Ага савије шипке и оде у кућу, а дотле је већ и домаћин 
проводао коња, везао га, дао му, шта мислите? . . . зоб, па и сено! У кући је ага питао за нас: ''ко смо, 
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шта смо и од куда смо?'' Домаћин је одговорио: да смо један од оних добрих људи, који се 
безпослени скитају од села до села, једу и пију безплатно, па још траже и ''дишпараси'' (зубарину) Ту 
је престало сво даље изпитивање.  

Ага је видео ко смо и шта смо и то му неје немило било, али је се бојао само тога: што смо му 
се одвећ подозривим учинили; што смо били, по мишљењу његовом, у оном стању, које се забрањује 
правоверним мухамеданцима и у коме, кад им шта кривоверни учини, нема им ни суда ни пута. С 
тога заповеди јадном Србину да му прави гибаницу и цицвару, а овај се извињавао: да нема ни масла 
ни кајмака, као што и неје имао, а тако и осталог; јер им је сва стока поцркала. И на његове речи: 
''Одкуд џанум: драги хагицо! да ти најђем, кад нема нигде у сво село? Сам знаш, да нам је сва стока 
пре две године поцркала.'' зачу се неколико шљакавица (шамара)!! са речима: ''а на сапа ситим бре 
измет ђавур!мора да бидне бре! хагица заповеда!'' Сиромах Србин одлете у село и сво село једва 
састави толико, колико је требало за ручак хагин. Хагица пошто се добро наједе, заповеди, те му се 
ухвати неколико ћурака и кокошију, закла и очупа се; па их све однесе онако готове својим 
ханумама, које вечно крстаре по улицама приштинским, вучитрнским и митровичким.  

Тек је устао хагица од части и још није до коња ни дошао, а камо ли очистио се из пред јадне 
и жалостне колибе рајетинове, а ето ти... суварије (џандара коњаничког (колотера) са дреком: ''а бре 
ђавур бре! цицвара, мандара, кокош, кајгана, справљај бре да ручам и кола да си возиш царског 
низама бре!''  Ту се неје имало шта друго чинити до: опет летети у село и тражити ручак за овог 
колотера, као што га у Правој Србији зову. Док је и овај у нашег домаћина кући јео и одмарао се сво 
јадно село било је се узтумарало и скрпарило које како нека пре адмовска времена кола са два 
вочића; па хајде с њима без да знају куд ће и докле ће а, у нама је већ било прекипело и срећа је 
велика и наша и ових насилника, што је, у њих обичај: да насилници један другом не само не 
сметају, него још и на руку иду. Оба ова позивали су, преко домаћина, и нас да се с њима частимо 
рајином муком.  

Тек се и ови очистише, а беше се већ почео први сумрачак, кад се зачу страшан бој и јаук на 
улици. Можете себи преставити, како је човеку, кад сазна од кога је и са шта је ? Један џандар турски 
дотерао два коња и 4. магарца, што их је био пре 10. дана отерао да вуку царске коморе. И коњи и 
магарци били су такви, да су се једва кретали с места. Овоме џандару и још двоици његових другова, 
овакво једва идење ове јадне рајине стоке, учини се дугим, оставе их у пољу и дојуре час пре да се у 
селу почасте. Разуме се по себи да им је све учињено како су и шта су захтевали. Пошто се добро 
одморе и наједу, онда скупивши оне чија је стока била кажу им: ''а, бре, ђавури, бре! Цар си дава по 
6. гр. аспри на дан за коморе, а ваши коњи и магарци за 10. дана појели још 60 гроша више преко 
царска плата. Давајте паре да си ходимо у Приштина!'' Људи почну питати где су им коњи и магарци 
? а пијани џандари или вршиоци воље и власти султанове њих 5. вежу и потерају у хапсане 
приштинске, као бунтовнике.У пољу наиђу на цркавајуће коње и магарце и после дугих молба и 
преклињања, пошто буду и бијени и оглобљени, у место са траженим пређе 60. гр: сада... са 
180.пусте ове јадне и тужне несретнике.  

Ето, тако је овде моја драга браћо и сестре, у нашој бив: краљици и царици Србији! Ово је се 
све догодило пред нашим сопств: очима, који смо се случајно свратили да видимо како народ живи, 
и да се упознамо са његовим обичајма и осталим. Јадан ти обичај, а црње остало, за све то неје 
време, но је: за топ и пушку, па коме пукне нек пукне, а коме остане нек остане. Му несмо ни 
сангвиник, ни фантастист, да ствар претерујемо и у другом виду престављамо. Ми смо само холерик, 
па кад се наљутимо: тада и нерадимо и непребиљежавамо амо баш нипгга. Све што је казано, казано 
је још у мањем и слабијем значају, но што су сами догађаји, једино због унижености наше.  

Ево ћемо и сам разговор једног несретног рајетина са хагајицом ког у нишкој, видин: пирот: 
прокуп: лесков: куманов: врањској. скопљ: и кратовској, нахији, као и овде на Косову, изредка зову и 
''господаром,'' — навести. Једном старом, већ у савршеном очајању Србину дође хагица, на цицвару 
и остало.  

Овај сиромашни старац, пошто добро накљука хагајицу оним чега је овај хтео, запита: ''драги 
хагице! Молим ти се опрости ми, ама ћу те да питам. Не се срди жи ми! хагице! Зашто ви на Косову 
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овде све минлете (народе,) па и цигане и чифуте боље волете од нас и нас тако мучите, бијете, 
убијате глобите, и затарујете? Зашто са њима добро и благо живите, а са нас тако зло врагујете и 
размирујете?'' Овакво питање од Косова неје раја учинила хаги своме. Хага се испочетка намршти, 
духне неколико пута кроз чибук и лулу, из ове повуче у уста, па из ових изтера дим, закрвави очима, 
намршти се; па се у један мах... разведри, насмеје и као размишљавајући тргне, промери сиромашног 
старца од главе до пете и пошто види у њему гроб неопојан, благо и тихо рекне: ''Еј, мој синак (тако 
балавац од 7 година Турчин зове старца Србина од 100 год. и више, ако га има) па ти зар још то 
незнаш, а велиш да ти је 90. превалило? Ви сте, раја, а ако вам неје зазорно то име, оно узмите 
минлет, Бугари, који су бољи од свију минлета у наше царство. Ми вас више од њих и других 
волемо, а кога волемо оног и бијемо. Ми знамо вас добро; јер ми од вас и живимо.  

Али шта ћемо море Трајане бре онда: ако ви, као они пси Шијаци (Срби) у Морави, (кн: 
Србија) надигнете перчине: па потражите своје а? Ако ви бри, што вас зовемо раја и Бугари, тек у 
једанпут рекнете: ми смо Срби; ми смо имали царство; ви сте га Турци од нас отели; па још се и сами 
и изтурчили, је ли а? Видиш синак? Евреи и Цигани, Цинцари, Бугари, Арнаути и сви друга несу ни 
имали царство, па их се и небоимо. Они овде немају ништа своје, а ви, ако устанете, Османлија ће 
одакле је, а ја, твој господар, ага бре, и други куд ћемо ми бре? У Азију бог ме нећу; јер је незнам. 
Мој је прађед овде пре Косова био, па немам куд, ни ја ту морам погинути и то од вас. Ето зато вас 
бијемо и сатарујемо, да нам неотмете леб, и жене и децу. Сад синак знаш, па кад ја једем, једи си 
после и ти; нек нам је јело сладко, а разговори мирни. Шта је коме на срцу, нека незна свако. Мене 
си питао, другом ником неговори да си кога о томе питао.''  

Ето како је и колико народ утучен и како се и са шта упропашћује и утамањује. Њему нема 
помоћи и лека све дотле: док се неприсаједини, кроз годину две са кнежевином; иначе ће кроз 5- 6. г. 
сав сбрисати се с лица ове своје земље? Немислите да је у паланкама боље. Ево вам и за то примера.  

Кад је 1860 год: пролазио овуда онај тако звани садразам, да испита терете и нужде народње. 
Митроподит овд: г. Мелентије у самој Приштини, у којој су најотрешенији Срби у целој Правој 
Србији, престави све нужде и сва насиља, која Турци чине Србима, пред овим самим Србим и 
садразамом. Кад је овај онако двосмислено као запитао: ''а тако ли се дакле ради у царској земљи ?'' 
Ови Срби у место да кажу: ''тако је'', а они обрну па рекну: ''Нама је у царској земљи и од наших 
Турака, не може боље бити.'' Митрополит застиђен ухвати се рукама за лице па побегне напоље, а 
Срби су говорили и тада, па и сада говоре: ''Нека и сам султан дође и њему несмемо ништа казати; 
јер: вода придође и оде а песак остаје.'' Ето такви су овдашњи сви Турци, а нарочито приштињске, 
вучитрњске и остале потурице, којих је сво Косово и све околне земље његове око 20 и више часова 
дужине и скоро толико ширине.  

— Од Муратовог и Лазаревог доба знатни су положаји срп: и тад: турске војске, о чему ћемо 
само ово навести: главна војска муратова састајећи се из 260.000 војника заузела је била окрајак 
Косова од Подујева преко Лаба, па обема странама Лаба чак до на планину Мрамор; од овога па све 
до Ситнице и Сува Јавора, или тако зване Бајгоре, огранка Копаоника; такође преко десне обале 
лабове; 80.000 најодабраније коњице, састајеће се из самих Арапа, стајало је спрам Грачанице, око, и 
иза, Дрена, па све до Ситнице, где је и пропало српско царство. Ово место и данас народ зове 
''Пропаштина царства српског;'' 20.000. најљућиијих коњаника Черкеза стајало је код Бабуша између 
планине Жеговице, реке овог имена, језера Сазлиског и Рабовачког. Ови су решили битку, заробили 
цара Лазара, натуривши му бегајућем на коњу замку (аркан) на врат.  

Главна сила Муратова беше устањена по обе стране Лаба, а шатор његов код села Мазгита. 
Простор дакле, који је са својом војском Мурат заузео протезао, је се: од Подујева па до Мазгита у 
Косову 7. часова, а неки рачунају и 8. дужине; од Мрамора планине више Приштине југу за 3. часа 
даљине, па до Сувог Јавора или Бајгоре око пуних 7. час. ширине; од Лаба па до реке Приштевке до 
3 часа такође ширине. На овом простору, са његовим чадором стајало је 260.000. Јаничара, Бугара, 
Арнаута, Турака, Татара и осталих варварских народа из Азије дошавших не само са Турцима но и 
пре ових. А ово нам тврди и пес. народ. кад вели: 
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''Ђе си сине Страхинићу Бане?  
Зло ти било у Крушевцу вино,  
Зло ти вино несрећна тасбина.  
Виђи књигу нечувених јада!  
Из убаха једна наде сила,  
Турски сине, од Једрена царе,  
А цар паде у поље Косово,  
А цар паде доведе везире,  
А везире несрећне већиле.  

Што је земље те облада царе  
Сву је Турску силу подигао,  
у Косово поље искупио,  
Притискао сво поље Косово,  
Ухватио воде обадвије; 
Покрај Лаба и воде Ситнице. 
Сво Косово војска притиснула  
Кажу сине и причају људи: 
Од Мрамора до сува Јавора''  

 
и друга: 
 

''Побратиме Косанчић Иване!  
Јеси л' турску уводио војску?  
Је ли млого војске у Турака?  
Може ли сес' Турци бојак бити,  
Можемо ли Турке придобити,''  
''О мој брате Милош Обилићу!  
Ја сам турску уводио војску,  

Јесте силна војска у Турака; 
Сви ми да се у со прометнемо  
Не би Турком ручка осолили.  
Ево пуних 15. данака, 
Ја све ходах по турској хордији,  
И ненађо краја ни есап'',  

 
и  опет прва: 
 

''У Турчина војске свакојаке,  
У Турчина једну кажу силу  
Самововољна Турчин Влах 
Алију'' Те неслуша цара честитога,  
За везире никад и немисли,  
За цареву сву осталу војску  
А колико мраве по земљици.  
Таку силу у Турчина кажу: 
Он беза зла сине проћи пешке,  
Не шће с царем сине на Косово,  
Окренуо друмом лијевијем,  

Те на нашу Бањску ударио,  
Те ти Бањску сине ојадио,  
И живијем огњем попалио,  
И најдањи камен разтурио,  
Верне твоје слуге разагнао,  
Стару мајку твоју ојадио,  
Са коњем јој кости изломио,  
Вјерну твоју љубу заробио, 
Одвео је у поље Косово.  
Љуби твоју љубу под чадором  
А ја сине кукам на гаришту''  

 
и. т. д.  
 

''А што питаш и разбираш Бане!  
За Турчина силна Влах Алију?  
Он је бијел чадор разапео  
На Голечу високој планини''''  
''Бан удари воду пребродио,  
И прими се на коњу ђогину,  
Примис' Бане уз Голеч Планину  
Он је оздо, а сунашце озго  
Те огрија све поље Косово  

И обасја сву цареву војску.'' и тд.  
''Па чадору отворила врата  
Она гледа у поље Косово,  
Те ти турску силу разгледује; 
Прегледује каки су чадори,  
Прегледује коње и јунаке,  
За јад јој се очи одкинуше  
Те погледну низ Голеч планину  
Виђе оком коња и јунака.'' 

 
Мало ниже југозапададу преко Ситнице, а баш спрам Грачанице, где је поље Косово најшире 

и равније, стајаше на Голешу силна и бесна потурица тако звана Силан Влах Алија са својих 10.000 
најодобранијих коњаника и то око и испод Голеша па до Ситнице, а 2000 као најодабранијих на 
самом Голешу, око свог чадора. Овај је силан Влах Алија, са својим драговољцима, пре битве 
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косовске, попалио и поробио Бањску и остала села, која стоје по путу идући са Косова у Босну. Он је 
позатварао све тако зване друме и богазе од Босне, Ерцеговине и Далмације. А то и народ: песма 
каже. Он је такође чувао Косово од стране Метохијске. Између Ситнице спрам Голеша и планине 
Вељетјена, и између реке Приштевке, по обе стране Грачанице и Жеговичке реке, као што се каже: 

 
''Око Дрена и око Студенца  
На убаву на пољу Косову, 

А код свете Грачанице цркве'' 

 
ту је стајало 80.000 најодабраније војске, која је сва била састављена из самих коњаника Арапа. По 
Неродимки планини и окрајцима Љубетена и сиринићких планина стајало је 20.000 коњаника, и од 
старог Качаника, на Бабуш пољу међу реком Гадимком, Рабовачким, и Сазлиским језером или 
блатом, реком Неродимком и Каменаглавском, стајало је 20.000 најодабранијих коњаника Черкеза.  
Отуда је народни певац врло добро казао и у једној оној песми ''Страхин Бан'', и у другој, ''Пропаст 
срп. царства'': 
 

''Од Јавора сине до Сазлије,  
До Сазлија (језера, на ком је био  
Стари мост чуван Черкезима.)  
На ћемер ћуприје; 
Од ћуприје сине до Звечана,  
Од звечана кажу до Чечана,  
Од Чечана врху до планине  
Турска сила притисла Косово.''  
''Од Мрамора до Сува Јавора,  
Од Јавора побро до Сазлије!  
До Сазлије на ћемер ћуприје.  
Од ћуприје до града Звечана, 

Од Звечана побро до Дечана,  
Од Чечана врху до планине,  
Све је турска војска притиснула,  
Коњ до коња, јунак до јунака,  
Војна копља, као чарна гора,  
Све барјаци. као и облаци.  
А чадори као и снегови,  
Да из неба плаха киша падне  
Ниђе неби на земљицу пала,  
Већ на добре коње и јунаке,  
Мурат пао на Мизгит на поље,  
Ухватио и Лаб и Ситницу''  и тд. 

 
— Види Вук. пес. 1 ст. 312, и 133, 265, 278 и 279. — 

 
Дужином је турска војска заузела била сво Косово од почетка његова на сјеверу па до краја на 

југу, а то износи преко 20 часова. Осим овог од Лаба па до Подујева пружале су се његове 
предстраже, а та је дужина скоро равна половина прве. Ширине је од Мрамора до Голеча заузимала 
до 8. часова, а код Мазгита до 6. часова. Сво дакле пространство косовско и по народним песмама, 
па и по причању дервиша у тулбету, где су црева муратова, и по старим списима, захватала је турска 
силна и огромна војска, од које је 372.000, учествовало у битци, а 68.000. чувало је друме и богазе. 
Овај нам број при распореду турске војске дервиш сведе на 420.000. Од којих је 48.000. остављено 
било на разним позицијама од Скопља, Врање, Призрена, Гилана и т.д.  

Српска је војска имала 100.000 Срба из данашње кнежевине и окраијна око ње тако зване сада 
Старе Србије, и то: видинске, нишке, пиротске, лесковачке, прокупске и куршумлијске нахије, са 
малим бројем из дибарске, оридске, тетовске, призренске, нешто скопљапске, велешке и кичевске. 
Из осталих српских крајева неје било, као ни из целе дан: кнежевине, а нарочито њених југозападних 
округа. Од југа преко Шар планине несу могли због Турака доћи, једно а друго што су били под 
влашћу Краљевића Марка; од истока опет због Турака и независних господарчића, а тако исто из дан 
Албаније, или тадање Зете, Ерцеговине и Босне. Ови последњи, изосташе не због Турака, но због 
своје глупости, себичности њихни владари, и по нашој укупној несрећи. Само се прича да је 
Скендербегов или Кастриота Ђура, предак са 20.000 Срба живећих тада у дан: Албанији средњој и 
јужној и 5000. Грка из Епира и Тесалије које како провукао се и дошао на Косово Лазару у помоћ. 
Распоред и наше војске још се и данас показује, по огранцима Копаоника, спрам Косова, и где се ови 
у Косову губе. Од Самодрже па до Ситнице, по окрајцима и изданцима Копаоника и његових 
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брдашца као и на оно мало равнице, било јс српских 30.000. тешких коњаника. Више овога, на 
високом огранку Копаоника, који се сада зове Грдеч, због издаје проклетог Бранковића, под управом 
правога, стајало је 25.000 пешака и 12.000 најодобранијих тешких коњаника оклопника.  

Око Самодрже била је средсредна сила српска од 45.000 одабране војске. а остала војска од 
13.000 пружала је се, по осталим огранцима Копаоника до Подујева. Српска је војска изгледала са 
југозапада, нешто запада, југа. југоистока и нешто истока као опкољена. Колика јој је дебљина била 
види се по месности. Судећи по овој неје могла бити тако широка, јер се окрајци копаоникови, после 
кратког простора, или ширине, знатно подижу у високи и голи обрастао само травом високи 
Копаоник. Овакав је био распоред и једне и друге војске, по коме се познаје и види надмоћност 
турска над српском. Управо је 4. Турчина долазило на једног Србина. Сами Турци ово признају и кад 
из својих књига причају о битци овој, овако исто кажу, а кад им се из књиге говор прекине а они 
почну из своје главе да допуне причу: тада изађе у један мах у место 420.000 турске војске, толико 
српске, а у место 125.000 српске изађе толико турске и т.д. Као што смо мало више казали: овако 
прича народ српски православни на Косову, народ српски мухамедове вере, народ турски и оно 
нешто мало шкипског; овако прича сваки чувар црева муратових, а и наши стари списи у неколико 
готово овако исто говоре.  

Нама су показивали (и причали за више) за ове три старине о битци косовској: 1. Орђинал 
писан на кожи очивидцем, који се сада чува у неког свештеника. Овај спис несмо цео видели, но нам 
је само његова шестина на кожи у врло брзо показана. Кои су је читали веле, де је најоиширнији и 
најпотпунији опис овог догађаја.  

Други доцнији у кратко изведен, ваљда из оног првог, налази се код неког механџије, он 
небеше ту за време нашег бављења; те с тога немогасмо видети ту старину; трећи је најновији опет 
кратак препис на углађеној жутој хартији писан 1765 год. Преписао га је из ориђинала ама скраћено, 
некакав јеромонах Пахомије, по свој прилици из монастира Црне Реке или неког бив. чичавичког, 
или Девича!  

У овом рукопису има 17 целих и 18. непуних листа. Осим ових има још 3. комада од 3. листа 
кои говоре: ''П"ток первица м  Ãца Марта во иже Адамъ божию заповедъ преступи П"тоъ други 
предъ Благовеmчение во иже уби Каинъ брата'' итд. ређају се све тетковима несретни догађаји, па се 
свршује: ''опет у петак са и то гледаюћи славни кнезъ Лазаръ уздахнu и верова неверномu Вuкu 
Бранковићu. Вuвъ кнезu потанко говори: садъ ти га лично светuе како ће тебе говорити, а нu 
наметвuи кадъ дође амо како кадь се Милошъ с Миланомъ поздрави'' итд.  

О самој битци почиње први лист, овог списа и то тек одавде: ''И Миланъ Милошu говори: 
''неумїем ти брате казати силu цара Марата ни серцемъ преброити. Колико е отъ Крuга и Бїела 
Камена страномъ до пuта пакь доръ wнога дрена и све то притисла царева сила. Верuи ми Брате, да 
е то страшно погледати! Тu нїе нигде поља, гди нема тuрака: све коња до коња, юнак до юнака а 
копи" к земли пободена, барјаци лиепо ођевени; Кадаи стану вhтри гибати стра е мои брате 
погледати, рекао би: лuзи су израсли зелени из земе, изнова како е поле одевено. Чадри се белее мои 
брате! ''Зато те братимъ и кuмимъ Богомъ и св"тими то немои тако казати славномь царu и кнезu 
Лазару и воисци нашею, еръ ће нашъ господинъ и воиска препасти, а знамо царевu силu и његове 
рат ће камо сu наши храбри витозови хоће Тuрци познати; него ако хоћешъ да главе турскои воисци 
дођемо wнако реци на саборu српскои господи: велика е брати~ u Турака воиска, али ние ^ бо" 

сарахориа из † онени" (тако) нико то ние у крепости.'' Миланъ Топличанинъ тако рече вечъ 
позлати wниемъ умомъ коимъ га Милошъ наuчи. Сва господа српска те тихо беседи, да Милан 
виде кое гласъ нови. Кадъ Милан бихою (викаю) ваљда како лuтu по злои земли и сви мu рuку 
додаху, гледати питаху, за цара Мурата питаху, Милан Топличанин одговара господи и 
властителемъ: ''велика е сила турска, бро" се незна; али ние ^ бо" юнашества ние видетъ. Сва му 
сиротна и занатлие бuдалине каџамие, истомъ да се хлебомъ хране.''  
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А на дuзнати (дознати) гласъ wсташе весели сви велики и мали, у хоро играху и Милошъ 
Обилићъ весело играше и wву песмu по"ше: ''Боже милостиви, ти ми даи за верu христаску; Бога 
молимъ и за цркви божи кровъ свою пролити и Турци истерати! Милоша слушали, али мu ниесте 
саблu кушали. Да, тако ми Бога и мое сабле и кона и мое главе и живота моега видећете! снагу мою, 
саблю мою кадъ будемо тамо къ вами! Нећu mетитъ саблu мою, чиниће спомен полu Косову и 
оставићу у виеку знати се за велико чудо.'' Како човекъ сам себе прорече и тако мu се брзо и стече. 
Кнезъ Лазаръ перво прорече, пак госпо" Милица кою лади сводица сводицu, (тако) ^ града 
Крушевца двие кћери Лазареве воду бистрu смутише, и свu српскu господu витезе храбре u нu 
подuшише; србскu землю wкудише и христанске цркве порuшише; и то се згоди месеца Юни" данъ 
15. Видовъ данъ беше кнезu Лазарu крсно име и на коемu би суђено починити летъ у wчи керснога 
имена. Згоди с' вечеръ субота, сазва кнезъ Лазаръ свu господu сербскu на вечерu. Самъ господинъ 
седе на великq сто, старца посади Југа кодъ себе съ десне, а лиеве стране посади Вuка Бранковића, 
кои свиема Серблимъ смртъ справи неверни. Пакъ посади сина своега Стефана крви и колена 
честитаго. По гласu пакъ посади Дамиана Шахиновића, рисовинu тuрскога; пакъ Вuисавu рабри 
страшни  wгнени, 3. рава, кои многu wвури имаю; (тако) а до нихъ посади Рада и Раданu и Богдана и 
Релицu Wмутавића, Углешu много знан га и Станишу и Радиво" wхода; пакъ Маринка, кои копие 
неноси заmо се сердцемъ небои; Wрлину Ђурицу и сина Сто"на, кога страшно очи виде; пакъ 
Юговиће девет браћа, кои за~дно бои бию и многомъ Тuркомъ додию; пакъ Петра Косиевића, 
Мати"ша; иза Павла Орловића Милана Топличанина и Ивца Косанчића; зма" ^гненога Милоша 
Хобиловића и свu силu wсталu посади. Позади Милоша посади Хелбени. (Арнауте)Вuкъ 
Бранковићъ кнезъ Лазаръ uзъ колено седечи, а па у хо тихо говори: ''видиш ли господине wне три 
воиводе mо сихъ доле у дно посадиw, добро посадио а знам да ти се сuтра на самертъ справл"ю, на 
полу Косовu Тuркомъ и предати царъ Мuратu, а беше се сва сила тuрска препала на полu Косову ^ 
воиске кнеза Лазара и храбрие юнака и витезова на гласъ кое неће вере србска земл" родити?''  

А то свие смuти проклети Вuкъ Бранковичъ с лажомъ и неверомъ на Милоша Wбилића и на 
wстале юнаке. Каде све бијаше кнезъ Лазаръ оу терпезu посадио, наче "сти, а съ нимъ сва господа 
србска рuкомъ браћа. А дофатише томu славнu книезu Лазарu златанъ пехаръ вина напuнише 
сuзама доволно пролише, како га златанъ пехаръ допаде, стuденъ га знои попаде; чашu много 
держа, пакъ склопи се на рuкu, пакъ се земли uкиде. риечъ непроговара. Сви кои га видеше срце и 
заболе и сви мu се зачuдише тако га видећи; сваки жал"ше чuди mо ће бити. Кадъ се ^ жалости 
разабра, подиже главu ^ земле горе, едва риечъ прозбори и рече: ''Господо мо"! ^ како е настала 
србска земла u нашои wбласти вьздае стоала вера, вера у части слави добромъ послuкu, а данасъ 
хево си пробuдихъ невера; ^ кади самъ то чuw "звu великu и имамъ на сердцu, пакъ се при коленu 
укидахъ еръ хоче три главе ^ мое воиске поићи царu тuрском. Перво Ивацъ Косанчићъ и Миланъ 
Топличанинъ и воивода Милошъ Wбилићъ мое десно крило. Wво ми казuе, али се неверуемъ хоће 
ли быти истина него се чuдимт ^ воиводе мога Ивца Косанчића кога водимъ собом; 3. сокола да ми 
"стребе u "тu разбие, а саде мое серце стине заmо мислимъ wнъ прие цара двориw, зато wнъ хоће 
да пође. И већма се чuдим w кuма Милана Топличанина, веренъ части тu некако се хоће wнъ 
изневеритъ, u нега се uздаю сва господа србска. ^ wне си крви племените. И Милоша uзехъ за сына 
Wбилића кћеремъ мu дадохъ кою держимъ како цветъ, а дадохъ ты свu мою воискu воевати, и 
uедно скuпихъ подъ рuкu твою да си серасћеръ предъ воискомъ моиwмъ. Заmо гuбишъ властъ 
свою безъ неволе, а садъ хоћешъ wбратити царu тuрскоме мою воискu издати на полю Косовu ? И 
то ми мое uши подмuкло чuю и то неверuемъ еmе да ће бити истина. И комu ћу саде напити за 
здравле слuго мо" Милошъ, бuди веранъ! вино попи! наздравихъ ти златниемъ пехаромъ, и 
небuди неверанъ; него прими све u даръ Милошu!''  

Воивода хитре скочи на ноге и славнu кнезu Лазарu поклони лиепо и wста мислити mоће 
wговаратъ (се,) риечъ рече : ''Фала господине кнеже Лазаре, на здравици mо си ми садъ наздравилъ, 
али ти нефала на даръ mо ми даривашъ! Кадъ си ме мислио даривати съ пехаромъ Крuшевацъ 
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стари беше даривати, а садъ ће ти сви пuсти wстати кадъ ћешъ ме неверомъ uза се держати; а то ми 
невера, ко" ти uзъ колено седи, а на уха ти беседи, а лажu износи да ти сву војскu смuти а ти мu све 
верuешъ, докле своима wчима погледашъ, а " самъ ти у свемu веранъ, тако ме вера uбила! А то све 
ће воиска видети wчима и тво" и тuрска, а ти прие него умрешъ сутра недельа Видовданъ тебе 
славно крсно име: видећеме, тко е вера, тко ли е невера ? " сuтра идемъ u таборъ тuрски, хоћu 
uбитъ цара Мuрата и станuћu мu ногомъ подъ герло, подъ чадоромъ на басu? За истинu мою, па ћu 
поћи натрагъ, веће незнамъ mо ћu uчинити''.  

На ноге скочи како вихаръ ветаръ, а за њимъ Миланъ Топличанинъ и Иванъ Косанчић с 
Милошемъ побеже подъ његовъ чадоръ за uзданu верu и wобећаше мu се до смерти съ нимъ бити 
и у волю и у неволu. Подъ чадоромъ седоше вино пити еданъ дрuгога братими. Мало задремаше 
пакъ дадоше конима зобъ: у неко доба uсташе, почеше коње седлати лиепо се wни справише и на се 
лиепо wдело меташе. Каде ^криваю ноmни мраци и даница са звездама, кадъ сuнце пусти зраке и 
свою светлостъ по земли, сва три пођоше на брои ездећи добре коње према таборu царевu идuћи, а 
то страже видеше три велика юнака wправе се виде, wхоло езде: ''хоћемо ли Хунђарu Падишахu у 
таборъ пumити?'' Кадъ царъ чоу господе идu рече везиром: ''Станите wни идu къ нама предати се, 
wни се хоће потuрчити, ами боле бити ^ свега зачuти, посредъ нихъ, табора и сеимъ вои садите. 
Пuтаъ до мога чадора, сваки дрuгъ еданъ uзъ дрuгога станите са wрuжемъ и брзо справите!''  

И сва се војска брзо справи и паше и бези и како заповиђе како wно кадъ се воиска бие. Тu се 
бар"ци цареви wтворише како рuжице и сви Тuрци би"хu wдели u лиепо wдело; еръ свако, 
хоти"ше да види юнаке. Тада се ^ табора царева сретоше и чауши рекоше wвоимъ: ''Здраво ''юнаци 
дошли!'' Здраво!'' тако они wговорише и тако се wни рuчише, wдоше ездећи и wmе имъ чауши 
цареви говоре: ''Како сте, како ли воиска борави, Лазаръ са господомъ и съ воискомъ, како стое, 
како весело юнаци, воиводе, банови и спахие, витези и делие, кнеза Лазара, како ли витезови и 
берчници?'' Милошг ^говори чаушомъ: ''Нашъ велики славни кнезь и царь Лазаръ, господом, како 
вишњи богъ дао! Wнъ нама е здраво и весело, сва мu господа здраво и весело и мирно и сва воиска 
стои весело, wдевена у крепости божиои и милости; велика бро" и велике "кости; Лаве и бези, 
брчњици и делие, сви ходе wхоло. Тu сu се сви на васъ справили уедно како вuкъ а wрао и сwкw. 
Већма него вuкъ кад види гди се кокошъ съ кокошимъ игра, те wрао uезди у "тu и подбие. И соко 
када види изъ wблака голuба теръ га земљи wбори. И ви Тuрци хаџамие! како мислите дочекати 
силu нихнu на полю Косовu?''  

Чаuши имъ wговараю: ''Веће него истина Милошu mо то говориш!.. То е нама велика жалост, 
заmо то говоришъ; mо си хтео чинити ^ тuрске воиске, то ћешъ ^ ваше чинити. Садъ идешъ царъ 
тuрскомъ Мuратъ предати се, примићешъ u њега часъ великъ и да си царu везиръ илuкти, кои 
uбои неидu добро да знашъ; паше и бези, казари и кадие а сваки коња "ше да се бие, сеимени и 
берчници и кuблuблие цареве пер"нице и велике делие и чаuши, велике кuлuкъ баше, кои сваки 
коња, страшно коња "ше, и то е све у зверинами страшно wдевено, коже, медведне страшно свише 
wдевено и крила wрлu" и при седлu придодена, рекао би да змаи сверхъ тебе лети, кои ниmа 
нежали, него да се у бои бие, едва чекаю да се uдаре и ваше (ће) живе продирати.''  

Милwшъ wговара чаuшомъ: ''Ви Тuрци махнити и тuжни! ди вuкъ кожъ дере, а месо потеже, 
а где ние коже тu недере нити мu е воле, а wраw где пере незгледа ние мu вола да ћера, него седи, а 
соко "то голuбово где види, тu се весели. Нокти u нега ''богати.'' (Прим: Овде је са стране написано 
двапута: ''Име твое алилu" по сто пuта.) Съ томъ беседомъ u таборъ царевъ дођаше. Съ едне 
стране uздuжъ се царева сила сто"ше многw ко" се чuђаше, како Милошъ Wбилићъ сu два дрuга 
ездише, међъ собом се попирахu, кои ће ближе стuпити, да съ wчима се нагледа лиепие витезова и 
нихна wдиела. Кадъ предъ царевъ чадоръ доездише, сташе имъ паше добре коне примати, а 
Милwшъ имъ говори: ''Ние u законu царева да паше Христи"нима добре коне примаю''. Тада се 
Тuрци uстuпише. Тu ново прие wседе кона храбри Ивацъ Косањчићъ и прими кон" Милwшъ и 
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Милwшъ пође пwдъ царевъ чадоръ; царъ мu ^ чадора берже неwтвори; Милwшъ се верло u"зви 
^чадора се ^врати, теръ скwкwмъ скwчи дw кон" своега доскwчи. Тадаи самъ царъ виде 
Милошевъ скокъ и свис у чuдо wбuзме таи скокъ његовъ, а Миланъ Топличанинъ wде кон" 
разсерди своега, Милwшъ мu се "ви: ''Не трuди соколе крила, чимъ ћешъ летити? Мало почекаи 
садъ ћешъ у "то uлетити!''  

Тадаи царъ wтиде съ Милошемъ говорити. Милошъ пође подъ царевъ чадоръ и царu се 
лиепо поклони; царъ мu рече: ''Примићешъ Милошu сваки даръ ^ мене; еръ видимъ да се къ мени 
преверитъ хоћешъ!'' Царъ мu прuжи рuку да га полюби, велики везиръ рече: , ''Непрuжаи мu рuкu, 
негъ ногu едноме кавuринu!''  ''Целиваи Милошu ногu, многућu ти властъ дати и часъ. Еси сада 
мои?'' Милошъ царu рече: 

''Сваке самъ сласти богатъ u славнога мога цара кнеза Лазара; него хоћu сада твои животъ 
примити!'' Кадаръ uфати цара Мuрата за ногu и потеже ножъ и разапра Мuрата. Милошъ цара 
uбоде и натрагъ се поврати заборави мu станuтъ ногомъ на герло како ~ обећао. Хазнатари и 
Силистари рекоше: '' ''W, Милошu! Заmо цара uбоде?'' И wпетъ се Милошъ поврати и стаде мu 
ногомъ подъ герло, и дофати царевu сабљу и посече великогъ везира, намъ посече хазнатаре и 
силистаре и сарафе и страхъ Милwшевъ и wбuзе и свои~ сабли предаде, и натракъ се Милwшъ 
wбрати, теръ скокомъ скочи, великомъ чадорu на врата далеко ^скочи, дрuгом скокомъ скочи 
тенефъ ^ чадора ^киде, трећимъ скокомъ скочи до своега кон" доскочи и на кон" скочи. То чuдо 
већъ wчи да невиде. Wни вои, паше, бехu и чекахu, карuглие, цареве делие и чауши и пашини пеици 
и хаџие, "ничари и сеимени сви u страхъ Милошевъ wбuзди и забuши. А то стаде вика ^ царева 
табора: ''Милwшг цара uбоде!'' Тадаи се воиска uзбuни и на нихъ и навали. Кадъ то чu Ивацъ 
Косанчићъ виде, хитро скочи како соко бuздuханомъ, наиприе дофати еднога везира у главu uдари, 
uмрие, пакъ свою саблю изтерже, пакъ uздахнu и рече: ''На wвали ме данъ посла царе, кнеже 
Лазаре?'' Да ти видишъ кои чuдо сабломъ чин"ше и тuрке гuблаше. Пакъ за нимъ Миланъ 
Тwпличанинъ, и wнъ саблю изтерже и рече: ''На ова ли ме данъ посла царе, кнеже Лазаре?'' Да ти е 
виђетъ вриедни волъ како Милwшъ неверникъ данас гuби Тuрке у полю Косовu: стаде махати 
сабломъ и рuкомъ десницомъ и гuби тuрке сабломъ немилостивомъ. Змаи Милош како скржuташе 
зuбима, нека знате Тuрци Милwша Кобилића, mо га називате, како се данасъ къ вама превериw?  

Назадни uдари за Ивцwмъ и Миланwмъ u бои притече заmо сабломъ пuтъ просече, предъ 
нима изиђе наиперви, кон" "ше и юнаке све земли wбараше. Кuда се Милwшъ wбраћаше свuдъ 
големъ сwкакъ wставл"ше; на еднога сабломъ замахиваше по два и три земли wбараше; сва воиска 
предъ нимъ страшнw бежаше; свu воискu три витеза смuтише. Тu наиприе Ивацъ Косанчић низгибе 
голема дели", кои млого Тuркu доди". Кадъ виде Милwшъ люте га сuзе пролише, где Ивацъ 
погибе и wна два wсташе по полю Косовu сиекuћи Тuрке. Ево ти и Миланъ погибе! рuка мu се десна 
wсече; крвъ га преuзе и из гласа рече: ''Садъ сам ти господине кнеже, царе Лазаре неверникъ; еръ 
юнакъ рuке десне немамъ!'' и тu Миланъ паде. Милwшъ га виде подъ конскиемъ ногама; серце га 
забwле, пренеможе се, ипакъ u немu заигра юначко серце: ''" мислимъ, брате Милане, вас wветити 
и многиемъ замиенитъ!'' Крвъ мu uдари на ноздре ^ велика "да и кое чuдо ^ то доба гuбл"ше 
сабломъ и десницомъ, како мu сабл" u рuке играше, и нам Тuрке гuбл"ше? На еднога замахиваше, 
по два и по три земли wбараше. Милошъ Ивца и Милана wсвети. Чuдно! така воиска, ^ Милоша 
чuдио се далеко uклан"ше, близu нитко несми"ше; кои виде mо чин"ше свак се съ пuта uклан"ше, 
колико да се могаше, и нико мu ниmа uчинити немогахu, заmо на немu и конu wклопи би"хu и змаи 
Милwшъ могаше излетити изъ воиске тuрске како вихаръ ветаръ и царu кнезu Лазарu доездити: 
него,... кличе еданъ како женски проклети: ''W, ви Тuрци тuжни и махнити! како тако сокола тешка 
неможете uхитити без мреже; него брже голе сабле предъ нега мећите и mите пернате и копи 
верхомъ на землu wбраћаите и да би сте кона подъ нимъ пwсекли добра. Заmо сте слепи, те 
невидите; ерт. Милwшъ u wклопu и конъ неговъ?''  
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Тадаи навали много множество мали и велики тиемъ, наuкомт на Милwша и подъ нимъ 

добра кона посекоше, и паде Милошъ витезъ подъ кона, и wскочи, и коплемъ се послони, теръ 
скокомъ скочи 30. лаката земле прескочи; дрuгимъ скокомъ скочи |  лаката земе прескочи; 
третимъ скокомъ скочи копле мu се сломи, Милwшъ се uлови, а Тuрци и сила многа навали на 
Милwша, а Милwшъ дрuго копле начинити неможе, u рuке се тuрске предаде, и нега Тuрци свезаше 
и царu га поведоше, подъ велики чадоръ доведоше, заmо неби"ше Милwшъ цара до смерти uбиw, 
како ће нихна сила wстати. "ничари, кои Милwша доведоше, рекоше царu: ''Ево ти Милwша жива 
крвника твога! Устани Хuнђарu Падишахu и стани мu ногомъ на герло, или нама заповеди, коиомъ 
ћемо га смертю uморити'' ''  

Царъ Мuратъ рече: ''Сваки господинъ свою смертъ лuби. Wставьте га жива код мене. А ви 
uстаните паше и везири мои, садъ uстаните справите се и uдарите на таборь кнеза Лазара. Прие него 
" uмремъ, нека ми wчи виде, ко ће uбои добитъ, еръ мремъ, тко ли гинuти?'' '' И сва се војска 
справи ^ тога часа, и бубна удараше и велике дорие тuи се баираци wтворише; сви бегови и пашини, 
све се у едно дигоше и берчници а делие предъ воискомъ и страже тuлuклие и кuлuкъ баше 
ударише на таборъ кнеза Лазара славнога. Лазаръ съ воискомъ и господомъ би"ше у церквu св: 
Iwвана на летурки. У таи часъ страже кнеза Лазара доћекаше те те мu казаше: ''ево ти удари царъ на 
таборъ нашъ.'' Скочи кнезъ Лазаръ таборu и тu бuбни сви uдарише, велике борие; кадъ се Серби 
састаше са wрuжиемъ  u рuци, викнuше сви како вuци, а неки рекоше: ''Милwша Кwбилића овде 
нема, ни Ивца Косанчића, ни Милана Топличанина, три неверника, кои ^ насъ ^бегаше, цара на 
насъ пwдигоше.''  

Тu  Вuкъ Бранковић рече; ''mо небежишъ Лазаре, mо небежишъ?'' Лазар мu рече: ''W, Вuче! 
что вишни Богъ дати, нити ћu бежати їа ни тко мои, Братиw мо"! Сви садъ реците: Помози Боже за 
верu христианскu хоћемо ли ићи бити се и нашu крвъ пролити Христа ради ?''  

Тu неверни, бездuшни Вuк Бранковићъ издаде цара, кнеза Лазара па полю Косовu наприеко 
wн га побеже са дванаестъ хила"да воиске добрие юнака, а подъ wклопъ коника. Кнезъ Лазаръ на 
кон" своега uседе и мач& свои изтерже и воискu свою причести wбрачно прекрсти пакъ застuпи; 
''Сад uдрите мои храбри сербски витезови да нашu крвъ пролиемо, до смертию животъ ^кuпимо, 
смертно тело неmедимо, данасъ юнаштво све данасъ покажемо на полu Косовu, за православнu верu 
христианскu и за царство божие и за wтачаство наше! А кои нелuби милост божию и закона 
православнога, нека бежи за бездuшнимъ Вuкомъ Бранковићемъ.''  

Тu славни кнезъ Лазаръ на Тuрке uдари и за нимъ сва остала господа србска, и тако се силно 
двие воиске удрише и таи бои велики, толике звеке ^ wрuжа и конске фиске и српске wбuстране 
воиске, и тешкога грахата и подани" и плача лuдскога wбле стране, колико се земла треси"ше ^ 
силе и ^ тешкога бо" и праха и стравлени" невиђаше ни земла ^ трuпли" мертвие, по земли 
рањение юнака, витезова и коња добрие u керви пливаюћъ; крвъ течи"ше по размириmu и 
разбоиmu како wно риека. Ко би то видеw чuдо; вриедности юначке; бро" се незнади"ше; кои еmе 
ниесu uмерли; u крви леже рањени, подъ конскиема ногама; како но дuгu травu по полю ветаръ 
положи; сuлнце помрачи ^ тешке крви и бо".  

А старацъ Никола, кои съ стегомъ предо воискомъ показа господи сабломъ замахиваше по 
два и по три земли wбараше. Маринко wхоло тu їе юначесво показа; Тuрака се небои, ^ смерти 
немисли. Радон" и Богданъ безъ числа Тuрке гuбл"хu. Юговића деветъ браће заедно бои би"хu; 
браћа се заедно держахu; и wни великu силu потриеше тuрскu; и тако сви uедно погинuше и: 
Јwанъ и Ђuрица, и воивода Степанъ, и Павое и Радованъ и Гоико, Ст"ианъ и Петаръ, све 
юначество до юнака, съ веромъ све показаше юньашество, и широко поле u керви пловаше ^ тешке 
силе и бо". Тu первога пашu до трага uбише, а дрuгога пашu разбише. Да неиздаде неверни Вuкъ 
Бранковић са воискомъ своиwмъ, хоти"хu свою воискu uкрасити u поле Косово wвако wтети и 
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wчистити и тако до полuдне србска више, а како полuдне приеђе Тuрци добише и жива цара, кнеза 
Лазара uфатише, царu га тuрскомu доведоше Мuратu подъ велики чадоръ, те мu рекоше: .''воиска 
наша добила, ево ти жива цара, кнеза Лазара, прими га без мита на дар!'' царъ се подиже на ноге па 
им рече: ''Берзо начинити три wблие камена. Царъ заповиђе зарадъ своега имема, три ставте где 
Милwшъ трижъ скочио. Садъ uчините, да ми wчи виде, стuпъ ^ мрамора начините и донесите 
писмо па каменъ uчините: Милwшъ цара wвди uби, а самъ себе изгuби. И начините велики гробъ ^ 
мрамора са златнимъ писмwмъ uчините: (Овди лежи Милwшъ цара wвди uби, а самъ себе изгuби. 
И начините велики гробъ ^ мрамора са златнимъ писмwмъ uчините: Wвди лежи Милwшъ съ 
царwмъ напоредъ.  

Кнезъ Лазаръ писмо uчините са златwмъ. И кадъ " uмремъ Милwшu витезu главu ^сечите, 
пакъ кнезu Лазарu, теръ Милошевu главu ставте кодъ мое, а кнезu Лазарu главu ставте кодъ моие 
ногu.'' Тадаи се Милwшъ царu "ви: ''Немои такu господаре царе, мене неприликu! да глава мw" uзъ 
царевu главu стои; него господина цара, кнеза Лазара главu ставите съ царевомъ главомъ uнапредъ, 
а мою главu ставите исподъ ногu цара кнеза Лазара.'' И тако царъ wсuди како Милwшъ рече.  

Тадаи кнезъ Лазаръ Милwшu wбрати и гласомъ великимъ возопи, поче плакати жално рече: 
''W, Милwшъ! mо wво uчини чuдо, mо ние нигде uчињено до данас?''  Милwшъ говори: 
''Господине кнеже царе, Лазаре! wно mо си ради съ проклетwга Вuкомъ Бранковићемъ све wвди 
wчима видишъ, а " ти нисамъ ниmа uчиниw; него самъ совершио синоћни заветъ, а садъ си видиw 
мою неверu; него ниеси видио мене и мою дрuжинu како сu ти uчинили данасъ неверu на полu 
Косовu. Да е било wчима гледати како тво" три сокола размећu ноктима богатима и Тuрке гuбе 
смерти немилостивомъ, нигди неби мwгаw себе веровати; да би било wчима гледати, и да би били 
сви неверници како но ми троица неби тu стw"w и са мномъ На плочи цвилеw, негли рекаw: 
''мо" три витеза безъ uкора!''  

Кнезъ Лазаръ ^говара. ''Блаженъ Милwшъ, тво" десница и вера u коwи и блажења твw" 
крепостъ ко" е била вазда u моwи милwсти; ти се данасъ показа, а божествu на полю Косовu и цара 
Мuрата uби и wстави спомен Косовu полю. Знати се uвискъ, али Милошu тебе ради, недадоше 
Тuрци православити славно крсно име мое, весело uчинити са господомъ србскомъ. Ти ми данасъ 
изгuби родu кралевинu моемu, изгuби и покла свu мою господu и витезове, и верне, кои бои поче 
бити съ Тuрцима без нашега договора ти цара uби, а себе и нас све изгuби и мое славно крсно име 
недаде ми га прославити и весело съ господомъ uчинити; него данасъ рањами uмриети. Неплачемъ 
мою смертъ, дuжанъ свакъ смерти; него садъ горко плачемъ, еръ данасъ све господство изгuбихъ 
на полu Косовu ^ много гиздани"хъ храбрие мое браће србске господе, кралева и банова и моие 
воивода и моие соколова Угричића и верни и храбри и лиепи Юговића мои пер"нице. А, где сте ми, 
како ми погибосте, данасъ предъ wчима u вечнои жалости на место некад мое прве радости, нигда 
кое неће родити српска земл"? Оу писмо говори: ''ние на землю радости ко" се неће ^миенити 
жалости; насиле на земли, ко" се неће uловити.'' Боже, боже мои, кадгодъ uмреемъ прими дuхъ 
мои''.  

То кнезъ Лазаръ изрече наипослие и толико царъ uмрие, Милwшu витезu главu ^секоше, 
кнезu Лазарu говорит недадоше и немu главu ^секоше и u бuнаръ неки метнuше u водu. И таи дьнъ 
сва србска земла погибе и сила и юнашство изгибе на полu Косовu ^ сербсхе воиске погибе 90. 
хилада и тuрске воиске 12. хилади Милwшъ uби (Сад је одцепљен лист при дну, а с друге стране 
опет се исти наставља)...  дьнъ Милwшъ цара Мuрата uби. ^ тога времена сташе Тuрци wхоло 
ходити и безъ изuна кралева све то примати и робити на стране продати (продавати ваљда) и свuда 
добише кuдъ се wбратише и лиепе державе примише градwве и земле безъ числа примати. Таи се 
дьнъ "дниемъ Серблиемъ крила uломише и свое господство изгубише и безъ своега господства 
wстадоше и дрuгомъ господи u полабаmение почеше. И по смрти кнеза Лазара wстаде Госпођа 
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Милица са сином Стефаномъ и воиском Лазаревомъ и са двие даmери (оцепљено 3/4 врсте) бистъ 
дата Вuкu''   

Даље је изцепано и нема више. Тако се баш овде свршава овај наш кратак летопис, кои је 
преписанъ из ориђинала опширног. Док нам недође из Пећи ''Битка косовска'' друга, коју ћемо 
особено ставити, ми нећемо ни речице рећи о овом нашем, и ако непотпуном и из новијег доба, али 
свакојако драгоценом споменику. — 

Од тужне и чемерне успомене Дрена и Студенца, над којим си свака српска душа косовска 
заплаче и закука, пошли смо опет дивној, чемерној и ојађеној светој Грачаници. Дрен је се веле 
осушио тада и у тај минут кад је Милош и Лазар погинуо, а био је до тог минута зелен, једар и у 
напун. Народ косовски, а нарочито женскиње, бегало је од сваке живе душе, која ма што налик на 
турско на себи имађаше. Ово чињаху и овде и ако познаваху св. оца и остале; јер држаху, по нашем 
европском оделу и фесу цариградском, да смо црна и паклена Османлија, или бар у најмању руку 
потурица. Већ поче јарко сунашце да залази за Голеш и Чичавицу некадашњу светињу српску, сада 
гробницу и раку развалина и урвина, а чемерно тужни и јадовити напев, који излазаше из дивних и 
невиних уста Српке Косовске, допираше до ушију наших; те нам срце параше, а душу не само 
мучаше, но и односаше до у сву дубљину адских и ђаволских мука, које потомци сатанини 
Османлије, са потурицама, измислише, обидаваше и чинише над јадним и чемерним народом 
српским. Колико се од тешка бола, јецања и плача могло чути и разабрати, беху то ове речи: 

 
''Еј, Косово, еј,  
Еј, чемеру, еј,  
Еј, туго ле наша, еј!  
Еј, Милошу, еј,  
Еј, војвода славни, еј!  
Еј, светињо, еј,  
Еј, туго ле Лазо, еј,  
Еј, туго наша, еј !  
Еј, Богдане, еј,  
Еј, стари Јуже ле, еј,  
Еј, туго ле леле, еј!  
Еј, Југовићи, еј!  
Еј, туго ле,еј,  
Еј, зелени бори, еј,  
Еј, чемеру српски, еј!  
Бог нек бије, еј,  
Бог, туги ле, леле, еј, 
Бог нек бије туго де, 
Еј, Бранковића Вука, еј! 
Еј, проклети, еј, 

Еј, туго ле, леле, еј, 
Еј, проклети издајник еј! 
Јер, издаде, еј, 
Јер, издаде туго ле, еј, 
Јер, издаде цара, еј! 
Свога цара, еј, 
Еј, леле туго, еј, 
Еј, свога цара, веру, еј! 
Еј, Лазаре, еј, 
Еј, Лазаре туго ле, еј, 
Света главо, еј! 
Бог убио, еј! 
Бог убио туго леле, еј, 
Вукашина краља, еј! 
А, јер уби, еј, 
А, јер куку нама уби, еј, 
Уби, куку, леле свеца, еј! 
Еј, Неродимље клето, еј,  
Еј, Неродимље туго леле еј,  
Еј, и Грдеч проклети, еј! 

 
Даље се неје могло ни чути ни разабрати од дивне и прекрасне неве из села Грачанице, а што 

нам даље настављаше свети отац скоро ништа неразумевасмо, је се виђаше да је свештени језик 
дотеривао према слогу грчкоцрквеном. Ми смо дуго и дуго стајали, гледали на место пропасти 
српске, јужно иза Грачанице, а спрам Голеша, дуго смо и дуго гледали, мислили, осећали, а управо 
нити смо шта видели, ни чули, ни осећали. Нас је све и сва пренеразило, утаманило, тако рећи 
умртвило. Не само тада, но чак и сутра дан, тужбе, несреће, сплетке и угурсузлуци грачаничких 
светих отаца на друге, и ових на њих, нас се несу тицале, не с тога што излазе из јада, сиротиње, 
незнања и глупости, и што по себи несу тако од мале важности за цркву и народ; но што смо били 
савршено укочени, дрвени, тако рећи полумртви.  
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Дивне и прекрасне руже, које су, по причању народњем, још српским косовским удовицама 
засађене, над гробовима бораца српских за слободу и човечанство, и које су сада савршено 
подивљале, лепршаху се по тужном и чемерном целом разбоишту; па и њихови мириси несу у стању 
били повратити човека, који беше пун осећаја, ватре и живота телесног, а нарочито силног и 
огромног мисленог и духовног. Целу целцату ноћ неизбијаше чемерни и ојађени очајанички напев 
несрене и у мукама најтежијим намучене Косовке, која вапијаше богу и човечанству, правди и 
поштењу, правичности и људству; ама је све то заман, узалуд и баш бадава. Њу нико не чује, нико не 
осећа, нико не мари за њу, нико је не узима ни на ум, нико је се не опомиње, никога се не тиче, нико 
нема живота, моћи, силе, разума, воље, склоности, Покрета, помицаја, па и ни потреса и најслабијег 
неопажнијег љуљушкања, за њу, за свету, велику, дивну и највећу узвишеност, узор свега 
прекрасног и прелепог, правог и истинитог.  

При овим мислима, при овом и оваквом погледу, свакојако правом на стање ствари, кожа се 
најежи, крв улази у главу, и баш у само то време, пада на ум она, и ако не тако тужна и чемерна, али 
свакојако налик и једнака, песма са овом сеје Косовке, сеје тако исто невине и тужне девојке, девојке 
из шабачке нахије, која и сама нева, и дозива у облику песме, а управо кукањем и нарицањем, свог 
Милоша Војводу. Сетисмо се, да те исте рођене и најрођеније сестре спремају се и теже томе, да 
роде, подигну и одгаје челичне и надчовечањске осветнике несретног Косова, да сперу љагу и 
проклетство Неродимско проклетог цараубице Вукашина, које изради у планини Неродимској, и 
проклетог и ђавољег цара и народоубице Грдечког Вука Бранковића, који на огранку Копаоника, (по 
издаи његовој прозваног Грдеча) уби и сахрани народ и земљу срп. као и први на бив. Родимљу, а од 
тог доба несретном и тужном Неродимљу.  

Сетисмо се свете и предивне, иако сада мале и незнатне, кнежевине Србијице, узданице, 
основе и спаса свега српства; сетисмо се спираоца проклетства и љаге натурене издаицама и 
себичњацима на васколики народ српски; опоменусмо се снаги и силе, и ако мале, али вредне и 
тињајуће и у један мах показа нам се . . . светла и дивна призора, светла и дивна призрака 
некадашњег, а можда и скорог доба, кад ће се над надгробним косовским ружама, урвинама 
приштинским, косовским, чичавичским и осталим, залепршати црвенорујна, загаситоплава и 
сребрнастобела застава српске славе и моћи: ми скочисмо отресосмо се тужннх мисли, отресосмо се 
паклених несрећа које и путнике неостављају.  

Учини нам се, као да црна и паклена утвора, чедо најдубљег пакла, производ најстаријег 
сатане и врага људства, средсреда свију неваљалства, порока и свега нечистог, рекосмо као... да 
изчезе изпред лица васиони, у којој се дављаху цели појасеви и нараштаи од самог смрада и 
неописаног гада и поганштине. На место њено... сину јасно и светло, прозрачно и мирисаво тробојно 
суштаство српске свете. најдивније, најстарије и најчовечније управо, надчовечанске народности. 
Учини нам се, као да се и... сама Грачаница потреса, и као да из темеља, сводова, помоста и 
дворишта њена, устају и подижу се подгробне кости српске, стварају се у светле и прозрачне, свете и 
узвишене облике; облике типа и народности српске; облике правих вајкадашњих и од неколико 
десетина тисућних година Срба. На један једити мах, на један једити миг, на један једити тренутак, 
навлаче се на њих навлаке свију мука и патња, натурују се облаци прозрачни и провидни свију 
невоља и јада, свега ојађеног, црног, чемерног, окајаног, очајаничког, ужижујућег, постиђујућег, 
срамоћећег и мртвога, — и на један једити мах тробојна света прастара српска прозрачност... 
повраћа сву красоту, сву дивоту, сву небесну лепоту, које у себи садржавају тробоје дивне и свете 
српске.  

Црвенорујна даје: моћ, снагу, оживљава, ствара, живи, уздиже, крепи, снажи, увеличава, 
слободи, преузноси, даје достојанство, независност и поштовање од туђинах.  

Загаситоплава, узвишава до свега надчовечанског: даје моћ најузвишеније правичности, и 
божанствености, улива идеје светости, божанствености, правичности, једнакости, братства, 
сталности, верности, усрдности, благости, тихости и тд.  

А сребрнобела, бела, света, прозрачна, невина, у један мах обвија своје штоваоце прозрачном 
белоћом, просвете, невиности, мудрости, светлости, видела, среће, напретка и осталога.  
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Све три скупа саједињење туже заједно са сејом из равне чемерне и до скора несрећне, а сада 
срећне и благословене Мачве, ако Бог да са сејом из, још тужног и несрећног горког и обмотаног у 
гадно вражије црнило, Косова. Њих се обе здружише, загрљише, срастеше и спојише; те тако 
истекоше обе тужне и чемерне песме, а настаће, сретне и веселе. — Држимо да неје сувишно и 
неумесно ставити овде и поменуту песму, која се у кнежевини Србији пева у шабачком и другим 
околним окрузима. Склоп јој је и све скоро, ван одвећ сродног напева, скоро један и исти са 
косовском. Ево је дакле па нек се овде чита и помиње: 
 

Вај двориште  
Место пресвијетло вај! 

Ђе је Милош  
Наше јарко сунце вај? 

Из дворишта  
Црна слутња уји вај: 

''Милош вам је  
На Косову пао вај!'' 

Слутња уји: 
''На Косову равну вај!' 

Одјек зуји: 
''На Косову пао вај!" 

На дворишту 
Трава поникнула вај!  

На кулама 
Зова процветала, вај,  

Ја у граду 
Јакрепи се легу вај!  

Вај господе, 
Драги саздатељу вај!  

Драги Божо, 
Мили створитељу вај: 

Створи нама 
Нашега војводу вај! 

Ожив нама 
Нашег Обилића вај, 

Пошљи нама 
Војводу Милош вај! 

 
Ова је претужна песмица преписана од баба Петре Мутаповића из Црне Баре среза 

мачванског. Баба Петра је рођена у Рађевини, па је у време пропасти карађорђеве некако дошла и 
населила се у Црној Борби. Она нам је још неколико песама чудноватих и дивних казала, из којих 
сама наша старина вири Неке су од њих све с концем 1865 и у почетку 1866 год. печатане у 
Световиду; али сада поштто смо најишли у путовању на подобну оној песми баба петрииној, већ 
печатане и овом попуњавамо. Можемо рећи да су све те песме неподпуне, управо скоро без почетака 
и свршетака.  

Њих певају мале девојчице, шипарице и шипарци, чувајући овце и јаганце. Певају их 
свирајући у стабло кукутино, из којег се увек издају први звукови: ''ифрут нфут.'' Жао нам је што 
никако несмо могли ни једну песмицу преписати од дечице ове мале; јер су тако плашљива да на 
свако наше питање гледе прилику да умакну и да побегну. Ово нам је најжалије и остаће нам 
непрегоримо што до ових песама не само ми немогасмо доћи, него што никоме непада ни наум да до 
њих долази. Што се тиче њихове старине можемо рећи да су оне најстарије и првобитне. У њима се, 
покрај доцнијих историјских јунака, спомињу, и то без смисла и свезе, наши стари богови из 
идолопоклонства. Ту је Перун, ту Триглав, ту Праве, ту Мора и Мара и Морана, ту Световид, ту 
Радигост и остали богови и богиње бивше наше. Виле, вештице, змајеви, неизостају у тим песмама.  

А ако запита ко: ''одкуд деца знају и певају те песме?'' Ево одкуд: мајке над малом децом 
певају ове песме љуљајућиј их. Певају и причају им у песмама чудне приче и старине. Оне су све 
напуњене и препуњене чудноватим именима и презименима наших старих богова и богиња. 
Напуњене су и баснама и митоложским изрекама из идололоклонства нашег. Мајке својој деци 
успављавајући их певају без почетака и свршетака ове песмице, како кад треба дете успавати, а 
можда и незнају ни почетке ни свршетке. Ова дечица и сама, пошто мало поодрасту, луљајући своју 
браћу и сестрице, певају, а кад мало јача буду опет чувајући јаганце и овце доцније, такође певају их. 

Тек кад постану шипарци и шипарице, она почну певати и оне обичне песме женске и мушке. 
Докле год женска деца дувају у кукутино стабло и почињу своју свирку, и мелодију са: 
''ифут, ифут'' дотле слободно може се код њих чути млого оваквих чудноватих песама. Пробали смо 
да препишем коју овде од ових песама, као и у нас, кад љуљају децу; но не само да нехтедоше 
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певати, него на два места говорећи у нас одбише ''ама господине, није лепо да ти седиш ту! Свет је 
чудноват у нас, може свашта рећи''. У нас на једном месту, пошто замолисмо за ту милост, и пошто 
се разрогачише очи, које молисмо, с места беасмо одбијени. Е, тако је у нас, То је обичај по нашем 
схваћању врло добар, само за дознавање ових оваких песама неможе гори бити и то у нас, а какав је 
овде?  

Једино би се могле ове песме преписати овако: да се наши млади људи, а нарочито 
свештеници и учитељи, који су из народа и у народу, потруде и скупе их од својих домаћица. Овако 
како смо их ми купили од баба Петре (и других) кад је љуљала унучиће своје и певала им да спавају, 
нећемо доћи да правих и подпуних ове врсте песама, које би нам показале нашу прошлост, као у 
огдедалу каквом. Наша је жеља и молба нашој омладини духовног и учитељског сталежа: да ову 
ствар неузме олако; него нека се својски око ње заузме. Ми би и сами бар тамо то радили, но као 
чаршилија, од које наш народ зазире, а нарочито као чиновнику, савршено нам је немогуће. Ове 
треба купити по селима нашим, а да у варошима нашим неје могуће наћи оваквих старина наших, 
свако ће нам одобрити, ко само промотри како се наши обичаји замењују сваки дан и час туђим и 
страним.  

— Већ је зора била зарудила, кад смо се кренули из Грачанице право на разбоиште, тулбету 
муратову, Газиместану и гробу веле шокице и издајнице баба Милене, коју и дан данашњи, на Синан 
пашиној џамији у Призрену и у другим џамијама скоро по свима паланкама краљице и праве Србије, 
непрестано спомињу. Али пре овога ваља нам казати нешто, што народ овај овуда о битци косовској 
прича. Као што смо видели, турска је сила била закрилила сво Косово.  

У првој битци сва је се са севера повукла и сасредоточила на Лабу и Ситницу. Подујевске 
предстраже, и остале, кад је сашла српска војска, пошто Милош разпори Мурата и Турци ударише на 
Србе, — слегла је се била са десне стране Лаба и Ситнице. Кнез Лазар, кад измаче Вук, као што 
народ вели са 12.000 оклопника, баш при ступању у бој, први пред војском пође, а за њим 113.000 
војника. Бој неје дуго трајао Срби сатрвши на први мах сву војску, која је с десне стране Лаба била 
за 3 час дебљине а око 6. ширине пређу Лаб, потисну средсредну војску муратову од Лаба до 
Припггине а то је 1 1/2 дебљине а од ове на спрам Грачанице до 2. часа дакле скоро за 6 часова 
дебљине потисну свуд и на свима крајевима'Турке. Дебљина турске војске од скоро својих 7 часова и 
дужина од скоро толико била је сва које утамањена, а које потиснута. Српска је војска, осим Лаба и 
омањах речица, прегазила још и Приштевку и Грачаницу реку. Цар Лазар ишао је непрестано 
напред, имајући на себи већ 17 рана, јахајући трећег живог у ранама, а два су му већ била убијена, 
коња.  

Тек наспрам Грачанице, где је Косово најшире, где је стајало 80.000 најодабранијих коњаника 
Арапа са главним царским тако званим Санџак и светим мухамедовим барјаком, где је са стране под 
Голешом стајало 12.000 Јаничара под потурицом Силним Влах Алиом, а код Бабуша 20.000 
најодабранијих коњаника Черкеза, решила је се ова за нас несретна и главна битка. Срп. војска, које 
рањава, које уморена од толиког хода, а које проређена, нашла је овде, осим остатака од бегајуће на 
112.000 одморне и најодабраније турске војске. Ову је Мурат нарочито овде наредио, да на њу 
навуче Србе и да она реши битку, ако се Срби преваре да гоне Турке. Срби се несу надали овом чуду 
и кад су дошли на поменуто место... запрепасте се од ове изненадне силе. Арапи, Силан Влах Алија 
потурпце, јаничари и Черкези несу дали млого времена да се дуго премишају Срби; те и насрну као 
муња на ове. Једно због изненадности и тако близу навучених, на ову управо заседу турску, да су се 
лица врло добро у војника разпознавала, а друго због огромне проређености, умора, и тешких рана, 
Срби се немогаху дуго борити, окрену леђа и побегну.  

Како је кнез Лазар изпочетка био напред, само да га због издаје проклетог Бранковића у 
првом сукобу и боју с Турцима Срби не оставе, тако је сада у бегању био стражњи. Од иза и спрам 
Грачанице, па све до Лаба бегали су непрестано Срби и благодарећи што су Черкези најужније били, 
млоги већ и пређу Лаб, али кнез Лазар до овога још не беше стигао и дошао, кад недалеко до Лаба 
догнају га Черкези и један му натури замку (таку звани аркан на свом турскотатарском језику) онако 
бегајућем на врат, тргне га, он спадне с коња; и тако га жива ухвате. Кад то виде Срби и они који су 
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већ прешли преко Лаба и кои су тек до њега били обрну натраг за Черкезима; али ови на одморним 
коњима изчезну, као вихор. Пошто је тако спашен остатак од неколико тисућа Срба, поврате се у 
свој стан на Копаонику, а из овог врате се натраг Крушевцу и јаве царици Милици и Високом 
Стефану, који су, са неколико десетина тисућа војника, били у Новомбрду и његовој околини. Турци 
се врате на оно место где је био чадор муратов, погубе цара Лазара, Милоша и још неке млоге 
заробљенике. Млоги причају, да је се још тог дана све то учинили; јер су Мурата умирућег једва 
донели до првог места његова становања. Што се самог разстајања и оног простора тиче оно се 
рачуна у пешачке часове, коњаничких је млого мање, а можда и пешачких.  

Други опет причају: да су кнеза Лазара, Милоша и остале посекли одма спрам Грачанице, где 
је и Мурат издахнуо; па тек сутра дан пренели телеса на место првог борављења муратовог код Лаба, 
и тада су идући тамо бацили главу цара Лазара у Студенац, по једнима у онај спрам оног Дрена, а по 
другима код тулбета муратовог. Овако већина прича и ово је вероватннје: јер да се број просторних 
часова сведе најмање на 4 па баш што је немогуће сведимо и на 3 излази путовања до спрам 
Грачанице 3. од ове до Лаба нек је најмање 2 1/2 од овог опет толико до Дрена то је најмање 8. а које 
борбе и бављења нек је 6. то је свега 14. дакле држимо да се несу се могли опет враћати још 2 1/2  
часа натраг Лабу, што би изнело којекаквих 15 1/2—16 часова.  

Сви причају: да су Турци главу лазареву бацили у неки бунар, а тело, пошто су грдан новац, 
за одкуп истог од околног народа узели, Бајазит неје хтео, као и милошево, погребсти код муратових 
црева. Но с поуздањем може се веровати народној песми, која каже: да је тело Лазарево после 
неколико година извађено из воде и тд. а ово ће значити: да га је тек доцније и по уговору са 
Бајазитом, царица Милица са сином изкопала и однела са Косова. Песму ћемо доле ниже навести. 
Бајазет је назван ''илдрми'' (муњом), због оног брзог и изненадног нападаја са 80.000 својих 
коњаника на Србе спрам Грачанице. Овај и овакав у свему бој, потпуно се види да је веран; па и само 
то иоле иначе ''Широко'' зову ''Погибија српска'' (а у Турака ''Сиф Синдиџи''), а чешће ''Пропаштина 
царства'' а не оно код Лаба где су онолики силни гробови и остало.  

Што се тиче војске турске прича се: да је ове погинуло преко 380.000, а око 40.000 и нешто 
више, махом рањаве остало је; те је се с Бајазетом вратило натраг. Да су одиста и Турци изгинули и 
да несу победили, но само ослабили Србе, види се из уговора и што, по плачкању, напуштају скоро 
све српске земље иза Шара и иза Штипа, Велеса и тд. Они су заузели главне паланке и градове, а сам 
Ђурађ Бранковић, по причању овдашњем, седео је испочетка свог деспотства у граду Јелцу 
призренске нахије на брдовитим окрајцима Метохије. Штавише и син му је погребен у селу 
Пећанима ове нахије, (призр:) као што ће се то видети у III. св. Путописа. За погибију турску говори 
се и у сборницима Караџића срп: народних песама. Осим ових већ познатих ево наводимо и ову овд: 
народа срп. песму о боју косовском. преписану у Грачаници од чича Тане. Овакву исту чули смо још 
на 4. места у бившој царици Србији. 
 

Боже мили и Богородице,  
Свети Душе и Христосе слатки!  
Што да чудо учини се клето,  
Што да чудо до сад нечувено,  
За грехове испрати нам Спасе,  
И пресвета мајко Ристосова?  
Такво чудо до сад нечувено,  
Ич нетреба ни да нам се чује.  
Било време давно и одавно,  
Беше добро и прекрасно доба,  
Кад се беле свети монастири,  
У великој у српској краљини,  
У њих служе свети Аранђели,  
А ликују силе и господства,  

Од Црнога па дор Сињег мора, 
Од Латина до крајна Солуна,  
Ширише се свети монастири,  
Учише се сиротиња ђаци,  
Певаше се име исусово,  
И преблаге мајке милостиве; 
Беше добро,беше рај на земљи,  
Кад се слава српска простираше,  
Када слоге и правице беше,  
Када беше сила и господство,  
Кад небеше кљаста ни убога,  
Кад небеше роба рајетине,  
Кад небеше вука ни хајдука,  
Кад не тука Тука и Манђука,  
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Кад нехука црња Арапина, 
Нити она љута Черкезина.  
Кад не мори клети Османлија,  
А не граби ситна Арбанаса,  
Неиздаје црна Бугарија,  
И не двори проклета Грчина; 
Онда беху по земљи анђели,  
Сам нам Господ седеше на земља,  
Све чинеше што божије беше; 
Не бејаше срдње и пакости,  
Не владеше отров издајица: 
Тада беху свети Неманићи,  
Беше прво свети Симеуне,  
Иза њега светитељ Симоне,  
Иза њега краље Радославе,  
Иза овог свети Владиславе,  
Иза њега пребели Уроше,  
А по њега свети Милутине,  
По Милутин свети ми Уроше,  
За Урошем свети нам Степане,  
За Стефана свети нам пресвети,  
А нејачак Степановић царе.  
Пре Немање и свет Симеуна,  
Беху млоги српски светитељи,  
Све краљеви божији угодници,  
Кажу брате и причају стари,  
Сто педесет пресветих краљева,  
Међу њима царе Будимире,  
А пресвети Солунски Давиде,  
А од других ни броја се незна,  
И велики царе Владимире.  
Беше царе у Орида града,  
А светац ми светитељ Јоване,  
У својему граду Черменика,  
Оном светом Елбасану белу.  
Беху други млоги светитељи: 
Света Петка у Трна паланка, 
Све: Јован од Риља голема,  
Свети Петре из Шаре високе,  
Свети Прохор Пшиње на истоку,  
Свети Гавра царево колено,  
У Леснову светом монастиру,  
Свети Јаћим од Паланке беле,  
Свети Ромил од Ресаве равне,  
Свети Ахил од грчка колена,  
Свети Богдан од Скопља пребела  
Свети Тањас у доња Полога,  
У Лешаку граду великоме,  
Свет Никола у Топлици равној,  
У Топлици на Жељезник реци,  

Свети Сава и св. Арсене,  
Свети Сава, Јаћим Девички,  
Свет' Пајсије и свет Теокисте,  
И хиљада светих угодника,  
Свет Јелена и св. Варвара,  
Верна љуба цара Владимира,  
Ђеновија и света нам Неда,  
И три стотин божијих угодника,  
Све од свете од краљевске лозе,  
А осталој ни броја се незна.  
Беше добро, беше благослова,  
Ђаво уђе у прилепска врага,  
У погана краља Вукашина,  
Уби свога цара светитеља,  
И издаде земљу и народа.  
Опет беше добра и поредка,  
Дође свети Лазар посечени,  
Пропеваше цркве монастири,  
А запева тужна сиротиња.  
Мало било дуго неостало,  
Натури се божији одпадниче,  
Антихристе ђаволе из пькла,  
У Једрену у новоме шеру, 
Веле људи копиле ђавоље,  
У ђавољи рози зачедено,  
По имену Мурат Песинине.  
Купи војску преко мора сиња,  
Веље људи ђавољи изроди,  
Све црнога црњег и гаднијег,  
Од лица те страва прифатаје,  
Од погледа грожи и ужаси.  
Светлој, белој срп. краљевини,  
И руменом јуначству Србина,  
А плавом ми божјем благослову,  
Завидува копиле ђавоље,  
Тајно кује, а тајније снује; 
Сакупио грчке најемнике,  
Из Озије Турке Карамене,  
Веле брате 100.000 људи; 
Још другу му црњу силу кажу: 
Сто хиљада Туке и Манџуке,  
Сто хиљада црнога Черкеза,  
Сто хиљада Манова Турака,  
Сто хиљада црна Татарина,  
Сто хиљада Грка и Бугара,  
И преситне на преплет Арбане,  
Оне брате ситне Шкипетије,  
Што по гори, као срндаћ скаче; 
Јоште седму казују му силу,  
100.000 љуте потурице,  
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Јеничара и сејмена клетих.  
Тајно ђаво у Једрењу снује,  
А тајније на Косово дојђе,  
Ухватио сво клето Косово,  
Побратиме, еј невоље наше!  
Од Мрамора врху са планине,  
До Јавора врху од Звечана; 
Од Звечана врху до Чечана,  
Од Чечана до те Каменглаве; 
А од ове до блата Сазлије, 
И до оног на ћемера моста; 
Од Сазлије опет до Звечана: 
Захватио сво поље Косово,  
У дужину 23. сахата.  
Сву је земљу војска притиснула,  
Да са неба росна дьжда падне,  
Земљице се неби дофатила; 
Да са неба само небо падне,  
На копља би небо се наболо: 
Таква сила небеше до сада,  
Од како је српске земље свете.  
Јоште силу и осму му веле,  
200. црнијех хиљада,  
Некаквога црна Арапина,  
И са њиме брате Сарацена; 
Сва се сила на Косово слегла.  
А цар Лаза у Крушевца седи,  
Он ми дели божје милостиње,  
А за Турке ништа и незнаје.  
А кад књиге у Крушевца наше,  
Од Призрена и од Неродимља.  
Препаде се божији угодниче,  
Те сакупи силовиту војску: 
Сто хиљада љута оклопника,  
И 30. лака стременика,  
Стременика љуте пешадије,  
Са широким мачма пократкима,  
Са стрелама и са тетивама,  
И са оним прачкама великим.  
Паде Лазо на Косово клето,  
Лазо паде издаја допаде,  
Од зета му Оридлије Вука,  
Проклето му и село и племе!  
Он погуби свог таста Лазара,  
Он погуби пашанац Милоша,  
И са њима Милан и Ивана,  
И са њима 9. Југовића, 
И са њима старца Југ-Богдана,  
Од Видина питомога града,  
И Лесковца крај Мораве ладне.  

Он погуби српску царевину,  
И господство, српске светитеље.  
Паде војска сетна невесела,  
Од невере и смуте вукове.  
Милош оде, а са побратими,  
Са Иваном од Дупнице града,  
Са Миланом од Топлице беле,  
А код реке Жељезника града.  
Милош уби турска цар Мурата,  
И погуби 12.000,  
Све самога Туке и Манџуке,  
А што хуче, а што страшно туче.  
Што је вајде кад помоћи неје?  
Турски царе разредио војску,  
300.000 проклетих Турака,  
Натурио на Лаб и Ситницу,  
Од Звечана па до Подујева; 
300. натури хиљада,  
Од Ситцице и студена Лаба,  
Па до свете мајке Грачаничке,  
Сво је поље притиско приштинско,  
Од Мрамора па до Чичавице; 
200.000 љута Арапина,  
Курдисао код Дрена, Студенца,  
А у пољу грачанице мајке; 
12.000 клета потурњака,  
Натурио на Голеша брдо,  
Међу њима силан Влах Алију,  
Који цара ни да чује хоће,  
За везира ич абера нема,  
За осталу Туку и Манџуку, 
Ко за ђубре и прашнну тешку.  
Осталу је натурио војску,  
Од Студенца и велика Дрена,  
Па до оне Каменовеглаве,  
И до оног великог Чечана.  
Макну војску, српски краљ 
Лазаре, Макну војску од те  Самодрже,  
Сва му је се била и борила,  
Погубио девет везирова,  
Погубио 200.000, 
Све ми самих турских Јеничара.  
И остаде силе убојите.  
Макну војску девет Југовића.  
И са њима старац Југ Богдане,  
Девет паша бише и убише,  
Кад десстог тући настадоше,  
Погибоше девет Југовића,  
И десети стари Југ Богдане; 
Погибе им силовита војска,  
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Само раљен по Косову ходи,  
Понајмлађији Бошко Југовићу,  
Свилен барјак по адају носи,  
И он гони Турке на буљуке.  
Макну војску Срђа Злапоглеђа.  
Девет паша бише и убише,  
А десети погуби га клети; 
Макну војску Страхинићу Бане.  
Тргну војску јад га недесиâ,  
На Голеша јуриш учинио,  
Он посече силну потурицу,  
Потурицу Силна Влах Алију,  
Кој му је љубу заробио,  
И Малену Бањску напалиа,  
Стару мајку с коњма прегазиа,  
Разорио друме и путишта,  
Од неверне од земље Босьнске. 
И од Зете земље издајите. 
Он погуби 12.000, 
Све пресамих љутих потурњака,  
Трже војску Мусић Бан Степане,  
Од велика рода и колена,  
Девет паша бише и убише,  
А десети Бана погубио,  
И његову силовиту војску; 
Тргну војску Орловићу Павле,  
Тргну војску код Студенца дође,  
Код Студеица, и голема Дрена,  
Девет паша бише и убише,  
А десети Павла погубио,  
И његову силовиту војску: 
Оста само светитељ Лазаре,  
А са сином високим Стефаном.  
Трже војску благи светитељу,  
Грачаничку прегазио реку,  
А војска га турска потиснула,  
Побратиме црна Арапија,  
И проклета гадна Черкезија,  
С њиме побро ситна Шкипитара,  
Друме каже црна Бугарија,  
Светитељу са зад прилегоше.  
Бише ми се цео летњи дьнак,  
Текну Лазар Студеноме Лабу,  
Текну Лаза цркви Самодржи.  
На Лабу га дотекоше љути,  
Ај, проклети црни Черкезани,  
Свето га ми уфатише клети,  
Под чадора Мурату однеше; 
На њему је седамдесет рана,  
Још сувише брате и черити, 

А на бојном на коњу големом,  
Више кажу од сто и четири.  
Светога ми погубише Турци,  
Код Алаја, код Санџак Барјака,  
А спрам свете мајке грачаничке,  
Погубише силовит Милоша,  
Погубише робље заробљено,  
Цар Лазара главу украдоше,  
У Студена кладенца врзаше,  
Побратиме робље заробљено; 
А тело му Турци погребоше,  
Код бурага Пексимића цара,  
И Милоша дивно погребоше,  
Десну руку њему сасекоше,  
У сребо је љуто оковаше,  
На бурага Мурату вргоше.  
И Милоша Срби украдоше,  
Украде га робље свеколико,  
У Бањиште света погребоше,  
А Лазара носе Раваници,  
А сама му глава долетила,  
У ресавску белу Раваницу.  
Текну премлад Високи Стефане,  
У онога града големога,  
У Новогабрда великога; 
Оста Турчин на Косову клету,  
На Косову чуда поградиа,  
Поградиа чуда свакојака,  
А највише џамије приштинске,  
Порушио цркве монастире,  
Погубио ђаке, калуђере,  
Погубио владике велике,  
И великог српског патриара; 
Заробио Србе свеколике,  
Српске мајке коњма прегазио  
Српске деве у харема воде, 
Српске младе на буљук рездава,  
Српске војне на коље побија,  
Српске старце у синџир одведе,  
А нејач нам листом изтурчиа; 
Погазио образ и поштење,  
Разрушио цркве и градове: 
Све учини проклет Бранковићу,  
И проклета шокица Милена,  
Што Турцима војводе подказа,  
И војводско рухо и одело.  
Проклет Вуче и брдо Грлече,  
И проклета баба с Бабинносом,  
И проклета Зета неверита,  
Неверита земља полукава,  
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И проклети неверни босьнски,  
А и она равна Маћедија.  
Од Србаља мили побратиме!  
Од Србаља скоро све изгибе,  
Изгибе нам 120.000,  
Одабране господе велике.  
Од Турака псећих Песијана,  
Изгибоше 600.000.  
Све самих црних копилади,  
Антихриста и сина сотони; 
Сво је поље трупје притиснуло,  
Од Сазлије па до тог Звечана,  
Од Мрамора до Сувога Бора,  
И од Бора па изнад Голеша; 
Ситница се у крв претворила,  
А студен Лаб и Приштевка 
река, И сва она дуга Грачаница,  
Претвори се у крв и крвиште; 
Од трупља су воде изступиле,  
Сво Косово крвљу обливале: 
Тече крвца по Косову пусту,  
Јунацима туго до појаса, 
А коњима јаде до трбуха!  
По Косову и по црној крвци,  
Стои трупље на крви големој,  
Те пливају како по том мору; 
Оста земља пуста и смрадљива,  
Што остало куга поморила.  
Што остало од куге и чуме,  
Све то помре од зла и жалости; 
Занемила земља Србинова,  
Од раја се пако претворио,  
А од људи ђаволи паклени,  
Те наводе Србе на те муке,  
Недаду им богу се молити,  
Ни црнога леба наситити,  
Ни крвавих суза утирати,  
Ни голога тела заклонити,  
Ни божьске браде опуштати,  
Ни спасове косе напуштати  
Ни носити црвене доламе,  
Ни метати самурли калпаке,  
Ни пасати паса окована,  
Ни носити убојна оружја.  
Бију, брију, грабе, отимају,  
Што остаде у мукама умре,  
Што преживе низашто неваља,  
То учини проклета невера.  
Од земаља од српска колена,  
То учини ђавоља издаја,  

Од убава од краљева рода,  
Не од рода св. Симеуна,  
Не од рода св. Давида,  
Већ од рода Вукашина клета.  
И од рода честитог Лазара,  
Честитога божјег угодника.  
Оста тужан Високи Степане,  
А са госпом царицом Милицом, 
У Крушевца јаде да јадује,  
И Турчину данак да давује,  
Црни данак, а гори останак: 
Све на кућу литру злата жута,  
А од села по једна војника,  
Још сувише сестрицу Милеву,  
Још сувише сву земљу Србинску,  
Још сувише граде и тимаре,  
Још сувише цуре и невесте,  
Још сувише куле и кулине,  
Још сувише цркве монастире.  
На цркве су дажбу ударили,  
Љути терет све оку дуката,  
А на путе и путишта клета,  
Натурили тешку баждарину,  
На девојке плату за удадбу,  
А на момке плату за женење,  
На удовце венчаницу тешку,  
Удовице још већу и грђу,  
Још сувише бруку и невољу,  
На волове десето што живо.  
А на воде друго што живо,  
На овнове десето што живо,  
А на козе десето што живо,  
На пилиће и другу живину,  
Ударили трећину голему,  
А на свиње љути намет чине,  
Ударили у главу 100 гроша.  
На коситбу и свекаку траву,  
Ударили бездушну трећину. 
На сва жита и лебове беле,  
Ударили половину тешку.  
На причешће и на крштевину,  
Ударили тешку крштевину,  
Од Мушкога 500. гроша.  
А од женског 300. гроша.  
Од по сваке оне тужне стране  
Ударили по 500 гроша,  
Укопине мушке и женске ми,  
Ударили по 500 гроша.  
Оста тужна земља и земљиште,  
Оглобљена и попаљена ми,  
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Похарана и поробљена ми.  
Тако било и тако остало,  
Од тужнога побоја косовска; 
Тако јади и до дьньс трају,  
И трајаће до амина века; 
Јер цар даде светско за небеско.  
Што цар даје и Бог му неквари.  
Оста само мајка Грачаница,  
Да казује пропаст на Косову,  

Да казује српску пропаштину,  
У Широку пољу Пропаштини,  
Да сакупља јадну сиротињу; 
И осташе високи Дечани,  
И пресветла Потрикана веља.  
Да сачува пропала Србина,  
Од Турчина и потуре клете,  
И остале враговљеве силе 
Црне силе и наводенија. 

 
У колико се слаже и подудара ова песма, која и о другим стварима говори, осим пропасти са 

причама свију народа по вери и народности разликујућих се, а на Косову стањујућиx, као и са самим 
околностима и местима горе наведеним, — у толико је она досада највернији народни опис овог 
тужног и несретног догађаја за сво српство, славенство и европску просвету. Нама су се млоги 
пријатељи обећали послати боље и потпуније народне песме о овоме, што су можда до сада и 
учинили. Али кад већ 5 1/2 месеци чекамо наше прибелешке, да их наше ђумручке власи са границе 
наше пошљу, а они их никако нешаљу и ако говоре: ''По дележансу 28. овог Новембра послали смо 
ваше прибелешке'' (то је прошле 1870 год.) онда нам и неостаје ништа друго до и ову овакву песму 
ставити. Ако у рукама цивилизованих чиновника (руск: кон. у Призрену), спашене прибелешке, из 
чељусти азијских варвара, одиста ма кад дођу и у њима која боља песма, од ове, о битци Косовској 
буде, разуме се по себи, да ћемо је и мимо ове предати јавности. За сада покрај ужасног очајања о 
овим прибелешкама, ваља нам се наоружати најужаснијим стрплењем.  

Ми смо већ казали причања свију народности стањујућих на Косову о битци овој, а што се о 
народностима вели односи се и на вере становника. Казали смо и навели и народну песму Срба 
православних, сад нам још остају званични турски докази о овом страшном и највећем можда на 
целом свету догађају. Нек нико немисли, да ће ови бити преписи са каквих турских непознатих 
ориђинала. Ови су у неколико, који где и наштампани, а у неколико ево их из уста званичног лица, 
коме је дужност причати о битци овој свакоме без разлике вере и народноста. Идући из Грачанице, 
овим за Србе и српство чемерним пољем, прво би се дошло тако званом Газиместан-у, али га м за 
сада остављамо и идемо тулбету муратову, или гробу црева и срца његова. Лево од Газиместана, са 
старог бив: пута, из Куршумлије у Приштину, а сада водећег у Вучитрн, у једној недубокој 
пољаници, подигнут је споменик великом и највећем хану, султану, падишаху и т.д. турском, тако 
званом Гази Мурату I. потомку Османовом.  

Скоро у средини ове котловиности стоји подигнуто од тесаног белог мрамора тулбе, ограђено 
зидом, у којега првом дворишту стоје кућице за поклонике и званична лица, а у другом за шејика, 
чувара овог гроба. Ово неје монастир турски, као што га овде зову ''Тећи'' а ми ''Текија'', у ком живе 
дервиши т.ј. нешто надик на наше калуђере, који живе од прилога и милостиња; но је ово царски 
дом, у коме живи лице, које држава о свом трошку издржава само зато: ''да свакоме, без разлике вере 
и народности, прича ужасни косовски догађај. Ово лице, мора врло добро знати турски, арапски, 
персијски, бухарски и д. д. скоро све језике азијске, који верују мухамеданизам.'' Осим тога, мора 
бити више духовно лице и по свршетку највише духовне школе мухамеданске у Цариграду, мора још 
3. године учити ориђинале турске историје, а нарочито свију списа о косовској битци, као догађају 
''коме је обвезано сво мухамеданство за свој обстанак у Европи и за своје борављење у овој.'' Ето, 
овако влада турска, учени Турци и цео мухамедански свет гледа на битку косовску; док је европски 
историци скоро сви и непомињу и незнају ама баш ништа о њој. Осим наведених својстава ово лице 
још: мора да буде од онога племена духовног лица турског, које беше при Мурату I које с њим 
погибе, под чадором од руке Милошеве, и које ободраваше Мурата на бој.  

Да ли је ова садања, иначе доста изображена, и према турској просвети и човечности, можда 
најизображенија личност не само у целој Турској, но можда и мухамеданстау, одиста прапраунук 
погинувшег дервиша Мурата I. или не, то је питање турске генеалогије духовних лица, а не наше? 
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Нас се оно баш ни за длачицу нетиче и ми му без икаква даљег разбирања верујемо, ако хоће да 
каже, да је и од Мухамеда, осниваоца мухамеданизма. Ствар је врло важна, што је не само ово, него 
и сва до сада бивша овде лица из Бухаре или Бугари из средње Азије. Овим се бар може закључити: 
да је дервиш Мурата I. а прапраотац свију ових дервиша био одиста из Бугаре азијске. Важност је 
још и та, што је Мурат I. имао, по свој прилици и огроман број војника одтуда; те се тиме и његова 
огромна војска од 5— 6 стотина тисућа даје разгонетнути.  

Садањи је дервиш прави азијат и то прави Бугарац или Бугарин азијски, средина у типу међу 
Татарином и првобитном Османлиом, Он се хваљаше својим (генеалогиом) племенском старином и 
довађаше своје порекло не само од павшег муратовог дервиша од руке Обилића, него да је још 
старије од косовске битке за неколико стотина година. Овде му неизостајаше и сродство са султаном 
Муратом I. што неје немогуће. Дуга црна густа брада и бркови, заћусласто врло ниско чело, 
прилепљене скоро уз главу уши, мали, на врху одвећ широк и уздигнут, носић, а при очима седласт и 
скоро сравњен са широким бугарским, или монголскофинским лицем, широке дољње вилице, одвећ 
узвишене подочне и заочне, до ушију, кости, глава истурена острагу на кијак, очи азијске и све 
остало, све једном речју показиваше: правог азијата у коме беше прилична унција европске крви, 
која се огледаше у расту и карактеру.  

Он нам прво показа велику светињу своју, огроман камени сандук 7. стопа дугачак, 3. широк 
и 3. висок застрт некаквим разним платнама и ћилимима. Више труње (сандука мртвачког) висаше 
нешто као европска лампа, сајужена са фењером троугластим. Око труње стајаху по 5. редова 
подсвећника са упаљеним свећама, као и оно чудо у облику лампе чело труње на камену 4 стопе 
високом, огромна од беле свиле чалма првог свеца мухамеданског у српској земљи и Европи, а над 
овом стајаше фес новијег турског доба и моде, ако се смемо таво изразити, јер Турци нетрпе никакве 
европске моде, само што су од високе шиљате округле првобитне своје капе у облику беложућкаста 
феса дотерали до јањичарских фесова, или управо прекројених калпака српских, а од ових до 
данашњих својих помодних фесића и т.д.  

У осталом данашњи фесићи, са својом доле ширином, а при врху ужином, скоро нзгледају, 
као првобитне турске капе, само им размера, материја и боја нису једне и исти. Напротив делијски, 
јањичарски и остали фесови једнаке ширине и при дну и при врху, при том високи и са плавим 
кићанкама, и несу ништа друга: до мало, и то врло мало, измењени прастари српски калпаци са 
перјаницима. Ове су у народност османску увукле потурице, које су их све до 1851 год: у изгдеду 
правих српских калпака, и праве калпаке тако рећи, носиле у Ерцеговини, делу Босне и Старе или 
Праве Србије. Ови су раји натрпали у место калпака црне шубаре и еврејске дињаре капе. Фес раја 
до скоро није смела носити. Овај су тек у дан: кнежевини почели носити и то од дана свога 
ослобођења, а у целој турској пре неколико година.  

Шта више и сами Црногорци до Владике појете носили су фесове; а од овога у место ових 
усвојили старосрпске и ерцеговачке, данас тако зване оне црногорске, капице. У дан: нашој 
кнежевини до скоро су женске, које сада носе фесове, по селима у место ових, носиле црвене шивене 
капице, или мале калпачиће. Ови се још и дан данашњи могу видети у наших старица, као и они 
огромии појаси тако звани ''кованици'' који су по неколико, а често и десетина, ока тешки. Још и дан 
данашњи мршти се мухамедански правоверац, кад види рајетину, да носи принадлежност (фес) 
правоверних пророковаца, а Бели Мехмед у ниш: нах: зато још и убија. 

- Стари камен је изаслани везир из Цариграда, да ово тулбе оправи, сломио и он и сад из 
земље вири. Србин један, који је, као зидар, оправљао ово тулбе прича: да је паша заповедио 
зидарима: да одкопају 13. гробова, који су и с једне и с друге стране муратових црева били. Сви су 
ови гробови имали четвороуголне камене биљеге с натписима турским; али ни у једном гробу ненађе 
се костур људски. Само су у једном нашли чело човечије и више ништа. Паша заповеди да се то 
камење, као и ови којим је обељежен био милошев скок испод чадора, узида у ову текију, што је и 
учињено.  

Срби несу хтели сасвим затарити место, које је Милош прескочио, кад га Мурат неприми; 
него се још и данас познаје разтојање, међу два вирећа из земље камена, од добрих 47. стопа, или 
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како их овде зову аршина. А одавде преко Лаба између села Дреновца и Пруговца (старог Круга) код 
Лаба стоји и данас оно исто камење, којим су тада обиљежена сва три скока милошева. Први му је 
35. стопа, или наших 30, лаката, други 47. или 40. лаката, а трећи опет 35. или 30. лаката.  

На 12. хвати од текије, а 5. од ограде стоји и данас онај бунар, или кладенац, у који је била 
бачена глава светог Лазара. Он је скоро чишћен и вода му се, осим доброте, сматра чисто за свету. 
На неколико хвати од овог је место на ком је био чадор муратов кад га Милош разпори. Пред њим су 
одсекли овде главу прво Милошу Обилићу, св. Лазару и осталим заробљеницима, којих је било 13. а 
све су то биле прве војводе српске; те је око гроба црева муратових и било 13. гробница. Место ово 
Срби сматрају за светињу; али им недају Турци да га ограде. Милош је веле, кад су му одсекли главу, 
ову счепао, метнуо под пазуво лево и тако трчао до 50. хвати, Док му неје крв изтекла и он пао. То 
место зову ''Милошево падало'' А Арнаути, или Срби потурице, веле да је тако трчао цела два часа до 
Бање покрај Лаба.где му је и гроб, а брдашце се и сада зове ''Јунаков гроб'', а пред овим ''Милошево 
Бупило''.  

О овоме смо казали причу чича Сумбера идући Приштини. У Бањи милошевој, коју смо већ 
помињали, лече се и од шуге. Сам гроб милошев разкопавали су пре неколико година Арнаути, не би 
ли тамо нашли мач милошев, којим је он толика чуда починио. Ову су мисао измислили у Цариграду 
и преко хоџа овд. Арнаутима увртили у главу; јер несу могли другчије и гроб Милошев да затаре, 
али се он и сада још познаје. Па, баш и да се непознаје, њега сви косовски народи и признају за 
свеца, иду му на оно место где му је гроб био, моле се богу, сваки по својој вери, пале му свеће и т.д. 
Жене арнаутске, које хоће да роде јаку и јуначну мушку децу иду на гроб му и остављају разне 
поклоне. Од владе садањег султана Азиса, свако је зло и свака нечувена несрећа на срп. народ 
произашла. Оно што несу могли изкоренити јавно као н. пр. гроб милошев, ето га изкорењују 
проповедајућу разна сујеверија и остало. Наше неје овде излагати све ове ствари, с тога их 
остављамо за сад. 

—Што се тиче саме зграде ове, она је права џамија, без мунаре, покривена оловом, а сведена 
сва онако што овде кажу диби дуз т.ј. уједно тупошиљасто кубе, на врху ког је не полумесец, но неко 
јајасто округло чудо. Сво двориште и сва околина усејана је надгробним округластим и са чалмама 
правоверних споменицима. Одма иза дворишта ове текије, или теће, тулбета и т.д. како је зову, стоји 
друго двориште са тако да се изразимо ћелијама за поклонике (хаџије). који, негледајући на вере и 
народности, безплатно се хране и преноћују у овима за 3. дана, а после морају одлазити. У овом 
оделењу станују помоћници шехови, дервишеви, намесникови и т.д. каквим ти га још именима не 
зову. Они морају бити хоџе и врше послове у нас ђаконске и црквењачке; но незнају, и несмеју знати 
за старине и остало, које се овде налазе. Сваки дошавши из Цариграда, са одређеном год: платом, 
шех, прима све те ствари, које се находе у тулбету муратову, на признаницу, која се у приштинском 
суду чува, и издаје их такође на признаницу својим пријемницима.  

За све  се ово неје знало до грозног убиства шеховог, а обичних свакидашњих и редовних 
догађаја у Турској. Садањи шех, или царски намесник, коме се и валија па и велики везир и сам 
Султан мора да клања, погинуо је на неколико месеци по нашем проласку преко Косова. Он је имао 
4. жене, које је по реду по недељу дана држао, а осталима су долазили његови момци. Једне ноћи 
опази он ове на дворишту светиње тулбетове, и које тиме што скврњаве светињу муратових црева, 
јер нико без његова спровода несме преступати праг ограде тулбетове, а које опет светињу установа 
мухамеданских, по својој несрећи позна једнога од својих момака, зовне по имену и викне, да се 
веже, а он би га сутра дан, без икаква суда обесио. Шех има ову и оволику власт, која је одма веле, 
по султановој. Момци кад се нађу у овом положају, опале из пиштоља на сиромаха несретног шеха и 
кукавца на место убију. Они се окану за ту ноћ његових жена, и по договору један само побегне, као 
тобож да га је он сам убио. Остали се са оне две хоџе, или помоћницима покојног, ваљаног, 
поштеног, изображеног и честитог шеха, још и дан данашњи смуцају, заједно са харемом 
покојниковим, по његовим собама и по дворишту светом у које несмеђаху, пређе и за живота јадног 
шеха, ни приступити. А ови ће, веле, сада чинити све дотле, докле из Цариграда непошљу другог 
шеха, које ће бити ваљда после неколико година.  
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Благодарећи дакле овом догађају могла је се унутреност текије боље и лепше прегледати. 
Прегледање ово неје остало без користно, јер је се у дуварном орманчићу, спрам труње муратове 
нашла нека сабља, а боље с једне стране оштра палошина, неколико правих дугачких мачева, мач 
врло кратак, оклоп плетен од жица челичних, или то што зовемо панцир, остатци плочастог и т.д. 
На малом правом, са обе стране оштром мачу, или боље шиљатом правом ножу, који је по свој 
прилици, онај којим је свега Милош Обилић разпорио цара Мурата I. стоје огромни натписи и 
украси од грбова све од самог злата направљени, а од ових се познају само ова писмена Milo{ь 
(избр.) �bil....  Оклоп је огроман, а и остатци од онога плочастог страшно су велики. Осим ових 
има још млого неких ствари, који нису разабране какве су и зашто су. Такође стоји још и данас 
огроман калпак Милоша Обилића за дан: све највеће главе и сувише огроман и одвећ велики.  

У истом ћилеру стоји само гвожђе од дугачке и широке скоро сасвим праве сабље, или боље 
мача, који је на врху мало издубљен на подобије дугог ножа. Оваквих мачева, или као што их овуда 
зову палошина и сабаља пуна је Права Србија, а ми их у музеуму нашем немамо. Сав је овај 
поменути мач, или боље накрив и с једне стране оштар палош извежен, златом, утрпан грбовима 
царства српског (двоглавим крунисаним орловима) грбовима српског народа и т.д.  

Осим огромног и великог, а неснимљеног натписа, стоји овај на десној страни његовој, (после 

двогл: крун: орла) † Благовернаго (пом: орао) кнеz" Лаzар"  (опет двог: орао па у њему 
ово) П. ГрьблановиYа лhта н .Ã в .Ã р .Ã или н Ã. к Ã. р .Ã) и (с друге стране) 1378.''  За 
овај, као и идући натпис нејамчимо јер их несмо сами снимали него смо их добили преко пријатеља. 
У рукама једног богатог паше налази се дугачка, широка сада турска сабља, која је и с једне и друге 
стране украшена двоглавим орловима, крунисаним са крунама на којима су крстови. Више првих 
орлова на оба печата, иду други мањи, и тд. Али осим тих као печата и на њима поменутнх орлова, 
стоји у 7. врстица, овај идући иатпис.  
 

(1). А ££ К S Н  2. H Т Н Ф  3. Р А Т А І 
4. Р А Н Ф Σ   5. Р Я Т А H   6. Н H М К   7. H Σ Н О 

 
У два округла печата и то првом у 5. врста: 

 

. . . H Н О   2. F Н Σ Н F І    3. H Ф К E А † Н 
4. Σ † E H К  E    5.С О Σ 

 
На другом печату и то:  

 

1. О Н Е  2. F А В H Н 3.  H † E ± † H H 

4. Т А H H H  5. О С Н С 
 
(и спрам овог с леве стране избрисана једна цифра па) 732. 
 

— Шта овај натпис преставља доцније ће се казати, а за сад стављајући га наводимо само ово: 
да је ова сабља овде у нашем музеју.  

— Изван дворишта, међу већ порастлом шумом и правоверних споменицима, стоји по која, 
скоро зарастла у земљу српског косовског јунака поклопница са већ излупаним и окрњиваним, не 



 34

временом, но нарочито рукама правоверних мухамеданаца, биљегом и биљезима. Овде се види, да је 
ужасна и огромна сеча била, да је некада реком текла крв људска и коњска и да је ту понајвише 
свети Милош Обилић показао скоро сву своју снагу, јачину и војену вештину.  

Цело ово разбоиште и с једне и с друге стране Лаба, па чак и у шипразима и трњицима иза 
Грачанице, а нарочито око поменутог Дрена и Студенца, усејано је и обрастло белом и црвеном 
ружом, коју подигоше удовице српских јунака павших овде за веру и земљу, које подигоше сиње и 
самохране мајке, сеје, љубовце, род, својта и родбина, које подиже остатак Срба својој браћи и 
дружини. Сва је ова ружа сада већ подивљала, но још неје свој првобитни мирис и своју светињу и 
невиност изгубила. Ње највише има овуда и с једне и друге стране Лаба и око Дрена и Студенца, пет 
часова одавде хода, што показује да су на та два места највишс и гинули коњи и јунаци.  

А од ове текије, мошеје, тулбета и како ти га још не зову, а најчешће тулбе црева муратових, 
више Бабиног Моста, а ниже Раскова села на Лабу, стоји сада скоро сасвим порушеи мали споменик 
веле Шокице Баба Милене, која је у највећем поштовању код правоверних, а проклетству међу 
Србима. Сада су ту мале развалине, а некада је и над њеним гробом подигнута била текија или тулбе: 
јер тако благодаре Турци свакој личности, ма из које народности она била и ма које вере била, само 
која им је учинила какву знатнију и повећу државну услугу.  

На основу томе, Турци су и проклетом Вуку Бранковићу, негледајући на то што су га доцније 
сами удавили због својих државних назора, били подигли у дан: Крушевцу тулбе, у ком је била 
његова гробница, а над овом буктеле су лојане свеће увече сваког празника турског, као што су 
буктеле и над гробом ове бабе Милене и као што вечно букте око и над цревима Мурата I. Погрешно 
неки путници европски држе, да су ове развалине Миленине, од неке доцннје развалине турске. Да 
су одиста њене, сви народи косовски и свију вера тврде, а тако исто и нарочито ово званично лице 
турско.  

Југоисточно од муратова тулбета, а само 3/4 часа од Приштине стоји једно, најузвишеније на 
Косову брдашце, које се зове ''Газиместан''. Са њега се види већи део Косова поља. Овако прича овд: 
народ српски, а и Турци о овом месту: јунак Бошко Југовић, кад је видео да погибе српска војска са 
кнезом Лазаром 15. Јуна 1389 год. рекао је: ''Куку мене и до Бога! Куд ћу сада ја несрећник? Мој 
отац, браћа и војска им изгибе; па ће сада и мој зет погинути. Нећу бог ме ни ја сам дома; него идем 
на онај брежуљак, са којега се Липљан и Звечан виде и преко којег сам данас гонећи пред собом 
Турке, пренео царски и народни крсташ барјак, да тамо погинем за веру и земљу српску''. Ово је овде 
веле јунаков гроб и гробље; јер су овде изгинули па погребени највећији и најзнатнији срп. и турски 
јунаци, међу којима је последњи и велики везир муратов, чудо од огромноће и јачине овога света.  

Источно на 10. хвати од пута идући из Приштине у Вучитрн стоји огромно гробље српско и 
турско које се зове и ''Свето и Јуначко''. У самом гробљу стоје две текице, у једној од ових увек седи 
по једна хоџа; те прима од пролазећих милостиње. Друга је празна, али кад се кроз прозор уплетен 
прућем провири, види се да је лепо помошћена и да се врло чисто држи, а у њу се непушта ни један 
неправоверни и ђаур, па ма за какве новце. Из ње увек излази онакав исти пријатни и меки мирис, 
какав излази из моштију и рака наших светитеља. Срби држе да је овде погребен неки српски светац, 
а и Турци то неодричу. Види се да је овде била, или црква, или капела бар нека; јер свет долази 
сваког 23. Апр: на Ђурђев-дан, моли се богу, пали свеће и т.д. Ово чине цигани српске вере и 
потурице, а Србима православиим неје допуштено да то могу чинити тога дана. но тек сутра дан.  

Даље сјеверу од ове кућице, или текије, а за 20. хв: од пута стоји мало већа текија, у којој је 
гроб кнеза Лазара и Бошка, или као што га овде зову, Миливоја Југовића. Гробнице су од 7. стопа 
дужине 3. ширине и 2. висине од прекрасног белог мрамора лепо израђене. Чело глава стоје до 3. 
стопе, изнад гробница виши биљези, такође од таквог камена око 1. стопу широки и толико дебели. 
На овим биљезима познају се трагови од натписа српских; ама су их Турци, пре неколико година, 
које изобијали, а које закречили. У овој се текији и над овим гробницама никад кандила непале, као 
и у оној за коју рекосмо, да је била црква св. Ђурђа и да је и сад у њој срп. неки светац. Хоџе које 
овде седе причају свакоме, а нарочито Турцима: ''Овде је сахрањен ђаурски последњи цар у Европи, 
са својим Санџактаром '' т.ј. првим стегоношом. Од пута па до ове текије сахрањени су Турци, а даље 
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истоку за 40 хвати дужине и 30. ширине још се и данас познају све један до другог српски гробови, 
на којима је било и натписа; али их све пре неколнко година Турци утаманише. По целом овом 
српском гробљу и још далеко у ширину и дужину за цео час и више разтајања расте разно цвеће, и 
воће, а нарочито: руже, божије дрвце, зимзелен, колопер, невен, а од воћа: брескве, кајсије, трагови 
од лоза и од дрва као: грабова, јергована, липа, жалосне врбе и тд.  

За прву текију, која неје дужа и шира од 3. хвата прича се да је над гробом Гази Алије, 
великог везира муратовог највеће и јаче у целом тадањем свету људине, којег Милош уби, а за другу, 
где је била црква тобож његовог слуге. За Бошка Југовића, ког су убили већ по свршеној битци и 
који, борећи се са осталом браћом, оцем и војском српском противу Турака, кад је видео да је све 
пропало, Срби веле, да је полудео напослетку; те у лудилу тукао се и трчао сам самцит по војсци 
турској, — Бајазит заповеди да се убије, и држећи по рећима млогих, да је слутио да се потурчи, као 
већ намишљену потурицу, сахранио ту и заповедио, да се над гробом његовим онај споменик турски 
подигне. Осим њега, овде је веле био и кнез Лазар погребен и млоги други српски јунаци, а код 
муратове текије и турски и српски.  

Са муратовим цревима напореду је био погребен Милош Обилић; десна му рука, окована у 
сребро, била је непрестано на труњи муратовој, једни веле до кочине, други карађорђеве и милошеве 
краине; па однета у Брусу и тамо и данас стоји на гробу муратовом. Који причају, (ових је већина да 
је у време милошеве побуне однешена у Брусу, тврде, да је то учињено што је и кнезу Милошу тако 
исто име; па су се Турци тога јако бојали. Још и ово причају сами мухамеданци: да је кнез Милош 
1815. год. долазио нарочито ради тога на Косово, да украде Обилића руку. Он је се веле бавио на 
брду више Приштине западу у виноградима и одатле вребао, кад ће дервиш, или како га зову шех, 
изаћи да украде руку Обилића, па. да је у томе успео, он би онда... покорио сву Турску! Али и Турци 
несу дремали и несу допустили да кнез Милош са Обилића руком украде и талисман и мађијску 
силу, помоћу које је убио 12.000 турака најбољих муратових, и најодабранијих из целог турског и 
ђаурског света, јунака, са самим царем и целим његовим царским меџлисом т.ј. саветом. На овај 
текици невидесмо, као обичне из Корана, турских натписа, као на оној муратових црева.  

Осим тога овде у дворишту и око њега има више од 2000 нагробних споменика, од коих ће 
бити више од 3/4 српских а само 1/4 турских, што је око муратових црева сасвим друкчије. 
Напослетку овде су камене гробнице, а тамо је дрвена и т.д. што све даје разлога: да ће ово бити 
српска костурница, а оно тамо већином турска. Још једна и ако доста лабова прилика, што је овде 
воће засађено, а тамо не и т.д.  

Даље преко самог Лаба скоро за 1 час хода стоји опет једна узвишеност усијана мешаним 
надгробним споменицима. На овај су веле већ ухватили Милоша, коме је требало још само 1/4 часа 
па да се докопа српског табора, српске војске и планине. До овога стајала су три огромна биљега, у 
растојању први од 30. други 37. а  4. од 40. цариградских аршина, нешто мало дужих од добре стопе 
— кои су означивали простор прескочен Милошем пошто му коња убише. Сам Мурат заповедио је, 
да се то невиђено и нечувено чудо забележи ради спомена потомцима, ваљда, да ови знају: с каком је 
се халом морао борити светац и да га неје ма каква кукавица убила. Ово је тако син му Бајазит 
извршио још за живота бабовога. Сад се познају огромни окрњци, у земљи, ових драгоцених за нас, а 
црних за Турке споменика св. Милоша, јер су их пре неколико година утаманили Турци.  

Сироте госпођице енглескиње Макензијева и Ирбијева, (као и сиромах Гифердинг што држи 
да народ овуда нема јуначких песама), држе: да су ове споменике пре неколико година излупали, 
само онако из глупости, Турци, да њима оправе мошеју или тулбе. Оне несу знале, да, од кад је 
повраћена у кнежевину Србију династија Обреновића, а нарочито за живота кнеза великог Михаила, 
постоје тајни расписи турских министара из Цариграда и тајна наређења: да се сваке и најмање, па и 
траг старине српске руши и утамануује; заборавиле су, да кажу, да у овоме и сами конзули иду на 
руку Турцима; да су можда ови сами и казали то Турцима, и научили их, како ће и са шта да 
поступају тако са старинама српским. Заборавиле су: да је сам конзул и то баш њихов, енглески у 
Призрену наговорио Турке: или да сруше, или да обрну како ваља у џамију, турчену, а сасвим 
недотурчену бившу нашу цркву Успење св. Богородице; јер им друкчије неће бити добро. И 
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правоверни, саслушавши праве и пријатељске туркофилске и турског отачаства патриотске разлоге, 
одма су назидали мунару, покварили олтар и друге мере учинили, којима су мислили загладити 
изгдедину цркве св. Успења задуш: св. кр. Милутина, ама узалуд, познаје се опет да је то више црква 
но џамија.  

Заборавиле су, како је г: Липић цесарокраљевског апостолског величаста аустроугарски 
конзул у Призрену, јавно и на тржишту(пијаци) говорио властима и свима правоверним 
призренцима, да греше што неутамане све споменике сваковрстне старине рајине, због којих 
тумарају непрестано безпослени европци, ове описују и износе свету на видик и под именом тим 
муте по народу, а нарочито из кнежевине Србије и Црне Горе тумарају разни свестрано подозриви 
агенти! и ако срп. наго из тих земаља још неје овде корачила.  

Има још млого што су и госпођице поменуте и г. Гиљфердинг и остали, па и наш путник г. 
Зах заборавили, или несу знали, хтели и могли да кажу, а неби погрешили, да су и казали и 
напоменули. Тако г. Гилфердинг, или неје хтео, што је вероватно, или могао да разуме одговор Срба 
Косовца кад им је тражио песму о боју косовском: ''ако хоћеш такву песму, ми је незнамо и немамо 
овде; него иди у Мораву (кнежевину Србију) и у Карадаг (Црну Гору) тамо ћеш је чути.'' Тако су и 
нама одговарали, а то с тога: што се такве песме певају у слободној земљи, јер овде зазиру од свега и 
свачега, чега је само слободан део српског народа достојан, по овдашњем мишљењу, да такве царске 
и краљске т.ј. краљевске, песме пева, а не тужна и убита раја турска. Заборавили су да кажу: да су 
шпиунлуци турски у облицима свију вера и народности, а нарочито лажне српске, ушли у срце, крв, 
месо, па и кости овога једног срп: народа и да су му ови тако рећи одузели све и сва.  

— Е сад ево нас пред намесником и заступником пророковим, који, очитавши молитву, 
одпоче причу о боју косовском на свом хрђавом турском језику, заносећи своим мајчиним бугарским 
говором, и који српски ово значаше: ''Ето видите ову светињу овде! Овде су црева, утроба и срце 
великог, највећег међу правоверним и најсветијег, после правог пророка божујег, светога султана 
Гази Мурата I који је код Бога и пророка Мухамеда и коме неће бити конца и свршетка. Ово у 
дворишту што видите споменика, сви су великих везира, хазнатара, намаза молебника, стараца 
(саветника) и остале царске свите, коју сву, заједно са највећим праведником, омађиавши их 
изненада поби највећи на свету јунак бан Милош Обилић, велика и права војвода бившег последњег 
ђаурског цара Лазара. Овде је преко тисућа гробова а у њима кости правоверних, које та ужасна 
војвода и разбојник, као мухе, смрви, сатари и поби, без да му икаква вреда и пакости учинише, јер је 
био и мађионик. Даље одавде идући Газиместану, беше се згрцала са свију страна пророкова 
правоверна војска, да га умори; но ништа му немогоше учинити. На том месту паде, као мува, 
највећи јунак турски у целој турској војсци, којег дохвати овај Милош буздованом Гази Алил.  

Пошто се сва сила разбеже од таквог страха и ужаса прејурише сва троица прек Лаба, ама 
пророк неоставља своје; те у виду бабе посла анђела спаситеља. Ено оно је гроб те свете бабе! 
(показујући на развалине баба миленине мошејице, или надгробног споменика.) Ужасан јој крвник 
Обилић, већ ухваћен на превари, као што је и свеца Гази Мурата убио, изчупа зубима нос, од чега и 
умре. Насљедник мог најсветијег прапраоца, који је био, као и ја, из свете земље Бугарске, по 
заповести пророковој, признао је поменуту бабу за свету; те је тако и остало до данашњег дана. 
Везани и расковани ђаур био је сав на комаде изсечен, осим десне руке, која је била у сребру на 
цревима свечевим, по његовој заповести, до скора, а сада у Бруси на гробу његову.  

Са руком овом и мачем његовим и осталим оружјем и оделом, које је у Станбулу, прешло је и 
царство и сила са ђаура на правоверне и царству правоверних неће бити краја до амина. Пошто је 
посечен ђаурски последњи цар Лазар на овом истом месту, на ком су из тела свечевог анђели однели 
на небо пророку његову свету душу, и пошто је сва ђаурска сила пропала код Дрена спрам Голеша, 
—нестало је погане силе и правоверни синови и потомци пророкови узели су ове све земље чак до 
Беча и сада сви народи плаћају арач (данак) по вољи божијој и правог пророка, великом и светлом 
султану праунуку светог Мурата, свршетак нека му је светао и побеђујући!''  

На млога питања о војсци, о расположају, о броју, оружју, местима, Јакубу, Бајазету итд. 
немарљиво и преко све воље, јако подозревајући одговарао је: ''Велики и највећи светац, да смо 
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вавек под сенкоа његовом, неје имао толико војске колико су је имали погани пси ђаури; јер је цео 
свет ђаурски био се страшно подигао тако, да је могао прождрети сву нашу војску. Наших је било 
иза Дрена код Сазлије 40.000. из Азије од пророкове жене Фатиме Черкеза и Бугари; код Дрена и 
Студенца од пророкове крви; 200.000. онамо испод Приштине, Ситнице па све до Лаба и преко Лаба 
опет 300.000 и даље на Голешу 12.000 и по другим местима, још нешто мало. Бој су започели ђаури 
пославши свог највећег бана Милоша, који на превари уби цара и уби 12.000 највећих јунака. Пророк 
је казао моме убијеном праоцу: ако овога рука буде међу правоверним победиће! и тако је и било. 
Ђауре је сам пророк напустио и управо навео на своје потомке иза Дрена и Студенца, па кад су и 
његову рођену крв почела ђаури немилостиво проливати; тада их је све сам он својом небесном 
силом побио и гонио до преко Лаба. На Лабу је бегајући цар Лазар ухваћен и од тог је тренутка 
правоверно царство настало у свима земљама и наш патишах Бајазет муња (илдрми) постао је цар и 
зацарио је се, а стари му брат Јакуб погинуо је у оној смутњи Обилића, али не од руке његове.  

Од 100.000 правоверне војске погинуло је само 70.000 и 12.000 убио је Милош Обилић. 
Правоверне војводе све су погинуле па и Влах Алија; али је ђаурске војске погинуло око 392.000, а 
12.000 прешло је, покорило је се пре боја, и пре доласка Обилића, великом султану. Тако је наређено 
било и тако је остало и остаће до века амин! Једно је било ђаурско царство, на целој божијој земљи, 
неје хтело да призна пророка, па би и остало, а сада је тако исто само једно једито царство на земљи 
правоверно мухамеданско; — јер је један Бог, један пророк, па и један цар. Све је остало само робље: 
Москов, Инђилиз, Френк, Мисир, Тунис, Перс и т.д. све је то робље правоверних. Једно је сунце, 
једно небо, једна земља, једна права и истинита вера пророкова, а остало је све лаж и превара, амин!''  

Бивало је још говора и запиткивања. ама све узадуд остало је све једно те једно и све је се 
сводило на то: да је све то тако од речи до речи написано; да је он то све изучио, издржао испит, 
проглашен за научна човека или софту и тд. Одавде се прекрасно види место, на коме је била Црква 
Самодржа, а сад су ту развалине Јашар пашића воденице. 

Кад је проклети Јашар и темељ ове цркве разкопавао, под олтарем њеним нађена је огромна 
костурница, у којој је преко 300 костура од косовсквх срп: јунака било погребено. Кад опет дођосмо 
на проклета Јашара ваља нам још коју напоменути, чиме би га човечанство спомињало. У прекрасној 
књизи ''Синан-паша'' г. Панте Срећковића напомиње се укратко на стр. 103 105. како је на Лабу 
разорио једну цркву и направио воденицу од 12. витлова и т.д. а та црква баш и јесте наша славна 
Самодржа. Ми смо више напоменули његова омања зла и беде, које је починио овдашњим Србима, 
али несмо казали да је и у Гиланској нахији, а имено у тако званој Шараиској реци 40. села српских 
савршено уништио, а 20. у 3/4; да је и тамо порушио све цркве и монастире, калуђере живе на коље 
набијао, о доње вилице и о по једно ребро вешао на ченгеле или гвоздене куке закуцане у зидове 
разорених цркви и монастира.  

И ово му зло неје доста био, него је од 1820 па до 1832 год. свега дакле за 12. год. скоро био 
успео да истреби савршено христијанство из околног народа српског. Њему несу доста биле 
утамањене цркве и монастири, изсечени и на најгрознијим мукама уморени калуђери, свештеници и 
остали знатнији људи; него је и саме праве и корените обреде и обичаје христијанске и народности 
српске утамањивао и савршено уништавао.  

Међу осталим: морали су се и Срби православни и потурице само петком, а не недељом, 
венчавати; недељом морали су Срби радити, а петак празновати и увече овог бријати главе, мити се, 
облачити се у чисте рубине (кошуље), .и т.д. Нико неје смео не само држати, но и јести крметину; о 
ускрсу несу се смела бојити и шарати јаја, а где би само трагове од љусака нашао... ту је затирао 
целу кућу; нико неје смео ни јести онако обарена и кувана, па ма била и бела јаја, и у друге дане и 
осим Ускрса; нико неје смео имати на себи ни један зелен кончић, а камо ли какву грану или шару; 
при венчању морале су се метати девојкама боје на нокте ногу и руку и т.д. Свака женска морала је 
носити димлије и сво одело као и туркиње, па и покривала; по селима женскиње неје смело ићи на 
рад; ни један обред српски неје се смео вршити; ни једна песма певати и све остало што је само 
наличило на српско; сви су одраснији морали свакога петка долазити пред џамије и испред ових 
слушати молитве и проповеди турске и тд.  
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Једном речју: Јашар је ишао; да савршено искорени хришћанство из целог простора земље од 
Звечана, иза Вучитрна, наше границе па све до Шар и Карадаг планине, у нахијама: Куршумлиској, у 
којој је потпуно и успео, Прокупљанској, Приштинској, Вучитрнској, Гниланској, делу Пећске, 
Новопазарске, Призренске, Скопљанске, Врањанске и Лесковачке. Њему је у свему и свачему на 
руку ишла не само сва власт и царевина турска; но још и римокатолици Шкипетари, или Шкипси. 
Био је ужасно успео у свему — али је и земљу тако опустео и народ у њој исекао: да је се сам велики 
везир упрепастио и зачудио, кад је с војском, противу Бошњака потурица, на Косово дошао. Као да 
је сам Бог подигао ову војну између цара и потурица босанских, а наше драге и рођене браће; те је 
тако остало ово мало народа српског, што га сада имамо у овим крајевима.  

Кад дођемо до гниланске нахије показаћемо свако село, које је Јашар утаманио и уништио, 
као и сваку старину и тада певајуће и служеће цркве и монастире наше, а сада савршено утамањене и 
опустеле. Огромна ''костилна'' или костурница, под подом црквице приштинске и над овом, 
препуњена је костију оних мученика, које у Приштини око ове богимоље поби и прождра проклети и 
безакони Јашар, одпадник од свога човечанства. Ово су све кости оних, које су ноћу крали и 
одкупљивали од његових момака, рођаци и нерођаца побијених, да их само погребу јер и то 
недаваше. Којих се трупине немогоше украсти, ни откупити, оне су једнако повлачиле се по Косову 
клетом.  

Ми смо заборавили: да народ свију народности и вера, на сваком кораку на Косову, нашавши 
сваки одломак и комадић од костију, приписује само оним јунацима, који изгинуше под Муратом и 
св. Лазаром, а нама се и чини да млоге и овима припадају, као и оним доцнијих битки од косовске. И 
одиста је сво земљиште косовско напуњено самим ситним одломцима од костију. Овде их је колико, 
тако рећи, и песка. Човек кад узме прегршт косовсве земље и погледа је она се сва и састоји из самих 
комадића од костију, нарочито спрам Грачанице и око Лаба и Ситнице. По осталим местима Косова 
налази се и комадића од морских шкољака, но ове се одма и на први поглед разликују од костију.  

Ако су одиста сви чинили, као Јашар, онда од грдних војска изгинувших на овоме 1073. год: 
1170. 1389. 1403. 1448 1686, 1786. под Кочом и 1831, год. има доста, грађе, за оволику мложину 
костију. Јашар је девојке и жене младе везивао за, репове коњима и тако их по несретном Косову 
разтрзао, и остављао им разтргнуте удове да тако труну, а старе бабе трпао је у Ситницу везав им по 
један камен за ноге и руке. Оне су се тако бориле и мучиле по више часова са несретном и чемерном 
водом ситничином. Осим свега овога питање је: колико је још бојева било на овом Косову пре 11. 
века, а колико ли од кад Турци завладаше нашом земљом? Па и она телеса, која су погребавали, 
спирањем земље поплавама и бујицама река, разнашање ове копитама коња и папцима марве и т.д. 
изашле су белом свету на видик, ваљда да покажу овога глупост и несрећу, јад и незнање, чемер и 
наук: да се у будуће науче доброме и да боље живе од предака својих и уљеза туђих.  

Од овог и његове родбиње владајуће у Гнилану скоро је више народ наш косовски запамтио и 
претрпео зала, но од толиких ужасних и силних ратова и војевања, али и њихни свршетак неје био 
онакви, какав се захтева и умољава у пророковим на дан петопутним молитвама. Јашар је свршио 
свој живот у Станбулу од обичне османске болести отрова, а рођаци му, као и све на свету силеџије 
пропадају и чамињају као и огромне урвине у Приштини Јашареве, које овај одљуд подиже на 
урвинаша двораца српских владаоца.  

О њему до Гниланске нахије нећемо ништа више говорити, а само ћемо још ово напоменути: 
да је од урвина његовог зверског дворца, или боље јазбине разбојника, у тако званој чаршнији, или 
вароши, приштинској, истоку, а у српској махали, јадна и чемерна, мала и ниска, у рупи и тамна и 
одвећ мрачна чемерна православна. српска црква. Она је најналичније и најистинитије чедо доба из 
кога је, а њене огромне, већ помињате, костурнице вапијају пред лицем Свевишњега на ужасног 
звера и одљуда Јашара и на његова тиранства; јер их скоро све он оправи богу на истину.  

Недалеко од поменутих урвина, се кап. за ср. слободе бив: двораца неког Радете војводе стоји 
огроман кладенац са млогим водоскоцима. Он је прастари и из српског доба. а до њега су развалине 
од бившег дворца српских краљева, који је преко 300 хвати био дугачак. Наједном и другом крају 
као изван ове садање паланке налазе се озидани прокопи, или канали, испод земље, кроз које се 
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некада пролазило а ово и казује срп. начин зидања. У разним оделењама бив. Приштине налази се 
још до 20. трагова од бив. срп. цркви, међу којиме се од једне још и данас виде развалине у сред 
турског гробља са стране Панађуришта. Олтар се, као и млоги зидови, још и данас познаје. У овом 
гробљу има остатака од прастарог срп: гробља са натписима; али Турци недају да се тамо иде, а камо 
ли гледи и снима. Знатна је у махали Табахани, баш недалеко од кладенца тако званог сада ''Битлија'' 
целокупна срп: црква, која је сада, као и све приштинске џамије ван Муратове аја, потурчена. У њој 
је знатна скривница, која је по налогу г. Гиљфердинга отварана.  

Говори се да у њој г. Гиљфердинг неје ништа нашао, јер је раније била отварана. Шеих 
потурица, као и породица му прича: да су из ње млоге ствари однете и разграбљене кад је први пут 
отварана, а кад је то било непамте. Особито је млого било старих српских књига, које су којекуда 
развучене.  

Јужно од садање српске цркве, у махали чисто и искључно мухамеданској, идући Грмији, или 
Жупановој води, а сада тако званој ''Седам лула,'' такође је једна црква обрнута у џамију. Код ње је 
сада једна мала текица, која је врло важна за наш прошли живот. Први је, од хришћана, од Косова у 
њу ушао Гиљфердинг, и пошто му ни један од правоверних ћилим са помоста нехтеаше да подигне, 
овај опет да тако невиђено остави рад чега је и дошао, срп: момче, које га је пратило подигне тај 
ћилим, неосврћући се на угрозе правоверних.  

Веле да је Гиљфердинг на раци овој бившег православног српског, а сада правоверног, свеца, 
нашао и преписао врло голем и знатан натпис неки. Је ли истина или не, незнамо? само то знамо: да 
је ова црква потурчена млого доцније по косовској битци и од то доба правоверци допуштају 
православним: да могу увече ђурђева-дне, а цигани на сам дан посде подне, долазити, палити 
воштане свеће, клањати, целивати споља дуваре и умивати се и лечити лековитом водом са овд. 
кладенца, као и пити је, а више никад и ни у један дан и час то неодобравају целе године; али унутра, 
до на силу Гилфердинга као и од њега, несу никаго пуштали, а она црква биће по свој прилици храм 
св. Ђурђа. 

За живота свога, Бајазит је, веле, три пута нападао на ово место и овај храм све са по 200.000 
војника неје га могао освојити; јер је ту пало више но на Косову и Турака, а нарочито Срба. Таква је 
ту лежала светиња! Народ прича: да је ова текица само један крај цркве, а садања је џамија скраћена 
огромна бивша црква у којој је веле, а имено у овој св. раци, преко 40 год. лежало св. тело последњег 
цара срп. кнеза Лазара. Тек пошто је веле пало преко 280.000 Срба после 40. год. борбе, крену га 
одавде Срби, а Турци доцније потурче ову цркву. Правоверни напротив веле за ову раку у текици: да 
је у њој погребена некаква њихна света, још од Косова, дервишина, што неће бити истинито. Бивши 
олтар црквени, начин зидања, па чак и излупано срп: гробље са натписима и излупани крстови на 
џамији, показује противно њиховом нагађању и лагању.  

Из дувара ове напоменуте текије иде она лековита вода, најбоља и здравија у целој Приштини 
и околини, која лечи како од свију болести, тако и све људе без разлике вера и народности. Ово 
место сви мухамеданци, а нарочито потурице, поштују тако исто као и оно где су црева, муратова. 
Правоверни су се били страшно озлоједили што је ђаурска нога улазила у ову текију, а нарочито што 
је оно момче дигло онај ћилим; с тога су га још оно вече тешко ранили, о чему зна и г. Гилфердинг, а 
да ли је код турских власти, као конзул велике силе, изјављивао своје негодовање или не, незна се? 
После тога још су 6. пута на оно момче пуцали, па како га ни пут непогодише, — оставише га, као 
лице, којем неје суђено још да погине.  

Још беше млоге и знатне наше старине у Приштини, али је немогасмо прегледати због 
телеграма из Сарајева, који побуни сву нахију са околнима, а и наше доведе да пред нама запевају. 
Благодарећи овоме, при потпису пасоша, визитираше нам руке и ми беасмо сретни што могасмо, 
покрај остављања од стране познаника и пријатеља, са ужасног страха, кад и како треба за времена 
измаћи се из Приштине. Благодарећи овоме несмо смели ићи правим путом, бојећи се потере, која је 
за све Турке и државнике османлијске свакидашња и најобичнија стварчица, без велике и скоро 
икаквс важности, која убија насред царева пута ни крива ни дужна човека, па као и два на путу.  
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Од Приштине, кад се човек попне на брдашце, са јужне њене стране, тако звано ''Лојзје'' на 
којем су садањи приштински виногради; — види, да су: развалине, урвине, ривотине, ђубра, и све 
нечистоте, а нарочито паланке мртвих т.ј. гробља, као и све паланке и паланчице у земљама под 
Турцима, и Приштину савршено пождрле и појеле; па стога и Приштина, као и све паланке и 
паланчице под Турцима, и неналичи на друго што: до на огромно гробље, или пропаст какву. Кад Се 
Приштини додаду још ужасне и страшне хоџе, хаџије и дервиши из свију земаља мухамеданских, па 
чак и из Црне Африке и Аравије, које све овуда пролазе ради клањања цревима првог у Европи 
освојача турског Мурата,— онда тек себи може преставити човек све гадости и ужасе, који су се 
скупили и који су закрилили несретно Косово и некада дивну и чаробну Приштину, а садањи извор 
ужаса, страхота, гадости и осталог свега што је гадно, грозно, црно и ужасно. Сваке године 15. Јуна, 
веле, показују само правоверним, поклоницима црева и стомак, а нарочито срце, муратово, које је у 
течности некој још од доба косовске битке, — и ови одљуди и људски изроди, веле, љубе и целују 
све то са особитим поштовањем и благовенијем, а сви они по три дана и ноћи једу безплатно цареву 
храну и имају безплатан царев стан.  

Пре кратког времена на једном месту ископали су случајно једног целокупног косовског 
јунака, са шљемом, оклопом, чизмама, мачем коњском оромом и т.д. па га опет затрпали. Прича се 
да је један Турчин с гроба узео поменути шљем и мач с којим се веле и данас дичи и поноси; али их 
крије и чува. О свему би овом боље и тачније дознали да неморасмо управо бегати из Приштине, 
због оног телеграма сарајевског у коме се јављаше: да је некакак човек врло знатан изашао из 
кнежевине, а тај нема на једној руци 2. прста; да га треба ухватити, оковати и под страшном стражом 
у најгаднијој тамници најстрожије држати, па ма какав и чији пасош он имао, и ма какво му име 
било и ма које вере био.  

Наши у Београду живећи турски шпиуни и уводе, која гуле и прождиру наш народ, а од Али 
паше скупе плате вуку, свему су овом узрок, а нарочито бугарске пропагандисте, које послаше већ 
ваљда двадесети пут из Велеса некаквог по свој прилици Лазара (заборависмо му име) 
Каранфиловића, коији нуђаше двоијици првим Приштевцима по 250 дук. цес. год. плате од 
бугарског комитета и бадава учитеља Бугарина и књиге бугарске, само да приме језик и школе 
бугарске; а ови га јавно, баш при нашем изласку из Приштине, кроз сву чаршију и с једне и друге 
стране дућана изпљуваше. Но он језујитски осмешкујући се и либећи се баш ништа немараше, а и 
како ће да мари, кад прима по 500 дук. цес. год. плате, подвоз и трошкове од бугарског комитета, а 
дужност му је само: да распростире бугарске књиге, учитеље и школе у једном делу праве Србије, а 
други су одређени за друге крајеве и делове и њих најсвесрдније помажу свуда и на сваком месту све 
турске власти, почев од Валије па до последњег хоџе. О свему овом доцније ћемо коју више 
просборити, а сада хитамо безобзирце даље. 
 

ГЛАВА VII. 
 

Развалине монастира Боринца у лабском срезу и место на ком су биле развалине  
Самодрже; баба миленин гроб; Вуков пут и Грдеч планина; два бреста; Вучитрн са  
градом Војиновића; нахија вучитрнска и њени становници; Митровица са Звечаном; 
војводе Радича поље, црква и гроб; Мали Колашин и Бањска, монастир св. Петра  

коришског; Чичавица са старинама; Дреница и њени становници; Девич са старинама  
и снимци: града Звечана, Грачанице, један стари надгробни српски крст, круне  
Симонидине и св. Милутина, римског саоменика нађеног близу Приштине, план  
Грачанице, минђуша Симонидина и навод одломака старина римских нађених у  
Липљану; нахија новопазарска са становницима и понеким старинама; нахија  
гусинска са становницима и погдекојим старинама; васојевића села и одломци  

старина из Ерцеговине. 
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Идући сјеверозападу 3. часа од села Бање и бање Милоша Обилића, у овом лабском срезу, 
долази се до трагова бившег прекрасног и огромног монастира тако званог ''Боринце'', кои је не само 
у овом срезу, него и у целом Косову и околини био најлепшији и угледнији после Дечана. Једни 
причају: да је овај дивни и огромни бив: св. храм српски први пут више помињати Јашар паша 
Џинић разорио, калуђере живе на коље набио, монастирска имања и богатства раздао потурицама и 
т.д. Други опет причају: да је поменути Јашар само урвине од тог монастира, као и од Самодрже, 
савршено порушио, и од тесаног белог, плавог и црвеног углачаног и политираног мермера, из 
његових зидова, градио неке воденичетине на Лаби реци. Овде говоре неки: да је овај монастнр кнеза 
Лазара, још као цара српског, а други опет: да га је само он вешто поправљао и неке му земље додао.  

Осим тесаног, углачаног и уцакљеног мрамора од тробоје срп. монастир је имао од камена 
изрезане Херувиме, Серафиме, Анђеле, Аранђеле и остало, које је све излупано и нагрђено, и онако 
се исто још у све три тробоје српске види по разореним воденичиштима помињатог зликовца и 
разбојника. Око самих урвина, а нарочито прастарог кладенца, расте млого разно цвеће, међу којим 
се одликује некакав дивљи и лети и зими зеленећи се и одвећ јако мирисајући босиљак, којим се 
околне потурице, под именом Арнаута, а нарочито њихове жене, видају и лече од разних бољетица и 
рана. Осим овог лече се и оном свстом водом из оног поменутог прастарог српског кладенца, који је 
близу бив: монастира Боринце.  

Од поменутих урвина још и дан данашњи показују млого камење од српске тробоје, међу 
овим особито околне потурице чувају по гдекоји комад, којег су могли спасти од проклетог 
Јашарпаше. Причају: да по где где и по у којега има још целих светитеља изрезаних на камену, а 
тако исто да се чува и онај камен на ком је натпис: кад је монастир Боринце грађен и ко га је градио! 
Ми овоме потпупо верујемо тим пре; што се христианство неје баш сасвим угушило у душама овд: 
потурица, које се зову Арнаутима; што су они управо тајни Христијани; и што на више места 
наилазимо на овакве и овом подобне случајеве. Тек од доба кад је заведен танзимат и кад је царска 
влада потпуно проникла у ове крајеве, а престала пашаларска, беглербеговска, спахијска и тд. и кад 
су се Цариградске хоџе и дервиши свуда и у сваки крајичак, ове српске земље, увукли, —од то доба 
настаје прави мухамеданизам у овим срп. земљама.  

Да овај монастир одиста неје први Јашар разорио имамо доказа у целој једној повеликој 
родбини сада арнаутској у оближњем једном селу. Из ове родбине, која се у неколико сеоца пружа, 
остао је још од старине обичај: да најстарији у целој родбини сваког садањег православног и 
српског, а бившег некад и њиховог, празника у урвинама монастир Боринце, помете, тамјаном, којег 
мухамеданци нетрпе, окади и да пред живописом око бив: двери запали по две воштане свећице, а у 
олтару три. Ова је породица све то чинила до тог проклетог Јашара. Он чујући за то дође с војском, и 
пошто сва та родбина избегне у Копаоник, сравни са земљом ове дивне и величанствене урвине. 
Најстарији из те родбине до данашњег дана непрестано место где је био овај монастир сваког 
празника чисти, кади и на њему пали и опет по пет воштаних, и ако убогих и малих, али свакојако, 
свећа, које су Господу Богу пријатније од огромних мухамеданских лојаних, направљених из 
костију, крви, душа и самрти толиког српског народа.  

Ми смо се опет вратили натраг изнад Лаба Косову клетом, нарочито да се уверимо о 
излупаним у камену изрезаним помињатим разним српским свецима из овог монастира. О овоме смо 
се потпуцо уверили, те само ово можемо рећи: да су свеци, у нашој Студеници, изрезани у камену, за 
које Г. Владан и подобни му, рече да су рим. и т.д. — далеко и далеко изостали од ових одломака 
како у њежности и прекрасном израду, тако исто и у самом камену, а нарочито у изражајима 
светиње, дивоте божанствености и небесности. Идући тако с десне стране Лаба, причаху нам : да је 
Лабски срез, или као што га овде зову предјел, нешто мало краћији, али млого ширији и плоднији од 
Косова. По сред њега, веле, протиче Лаб, који га сваког пролећа и јесени плави и наводњава, о чему 
се сумњамо.  

И преко Лаба идући нишким путом од Приштине, а нарочито око села Круга, па од овог до 
Лаба и преко њега до муратова тулбета, стоји у честом трњаку, огромно и силно измешано српско и 
турско гробље косовских јунака; но сво ово поље, почев скоро од Ситнице, а нарочито муратова 
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тулбета, с једну и другу страну Лаба, усејано је тако рећи све самим округлим брежуљцима, који се 
протежу до села Брњице и састављају круг, од ког је село стари Круг по свој прилици, а садањи 
Пруговац, тако прозван.  

Стари Круг прозван је Пруговац због тога: што је ту Милош, послс трећег и последњег скока 
пао и онако опружен рекао: ''ходите Турци! Милош је пао; он нема више снаге; колико је могао 
погубио вас је; сад ви чините од њега што знате и што вам је драго; но благодарите за све ово садање 
проклетом Вуку Бранковићу, проклетом и црном издајнику своје земље и вере, а вашој подкупљеној 
предајици српског царства и српске вере и слободе!''  

Турци му дуго и дуго несу веровали и т.д. захтевајући : да одбаци од себе и оно мало 
пребијеног копља, што је и учинио. Турци тада приступе, вежу га и поведу натраг у војску турску. 
Да је Милош само још 1/4 часа измакао горе уз Лаб, или бар да су му Срби притрчали у помоћ, који 
несу били даље од овог места до 1/4 часа, и који ваљда несу били слепи, те да са брежуљака невиде, 
под собом шта се ради; тада би се можда сасвим другчије свршила битка косовска. У самом овом, 
као и у целој распри између Мурата и Лазара, између Милоша и Вука, стоји огромна замршљотина, 
коју ће можда време и одкривени стари споменици разсветлити. Милоша везаног доведу Јаничари, 
веле, до села Трна. Он даље неје могао ићи, које од тешког умора, а које од тешког оклопа, који је се 
сада на све стране, кроз изсечену и избодену милошеву црвенорујну доламу, јаздију и остало видео. 
Кад су га Турци ухватили, они су тек тада видели с каквом су се силом и страхотом гонили и борили 
по Косову. Веле, да је сам Милош захтевао, да му скину оклоп што га је крв, која му је ударала на 
нос и уста, страшно гушила; то му је дисање узапћавала.  

Други опет причају: да су то чудо хтели сами Турци да скину, али несу могли и умели, Из тог 
села дозову коваче Србе, али су се ови претварали да незнају и немогу оклоп на Милошу разковати 
све дотле, докле је он жив; јер цео тај оклоп морају или онако хладног ломити, или на ватру метати 
да се разтопи, а у једном и другом случају војвода би погинуо и Турци га неби могли одвести жива 
своме Цару. Турци су нарочито хтели оклоп са Милоша зато да скину, да би га до чадора муратовог 
што више бојем намучили; јер пређашњи ударци по оклопу несу му, по њиховом мишљењу, млого 
шкодили. Овако нам причаше Арнаутин, који нас овуда вођаше и који нам показива и она 4. белега у 
земљи, која означавају разстајање милошева три скока.  

Док су тако Турци тукли и нагонили Србе коваче да разкују Милоша, једни причају, дотрчи 
мајка ових и каже Турцима, бојећи се за своју децу, где се и како оклопи скопчавају. Синови њени 
несу имали куд ни камо, него свуку са Милоша оклоп; те се од то доба то село прозове Расково.  

Други, и то Срби, причају: да је ова баба по имену Милена, коју на свима џамијама од Сколља 
па до граница. кнежевине свавог петка, а негде и сваки дан помињу, казала пре Турцима, док још 
несу били погинули Иван и Милан да имају оклопе. Она их је научила: да бију коње под кичице, а 
јунаке под мишице. Тако Турци и ураде; те тако погнну Милаи и Иван. Срби причају: да је она била 
римокатоличке вере; те је с тога издавала Србе. Осим овога кад је сам Милош већ био сасвим 
измакао више од 1/2 часа из целе турске војске, причају: да је иста баба Милена викнула: ''Хеј, 
манити и будале Турци! Зар невидите, где вам соко неочупан излете из целе хордије? Зар незнате да 
се он другчије нехвата, но: пободите, врховима небу често, а дубоко, у земљу сабље и копља испред 
коња његова; па ће му се коњ на ова набости? Кад се коњ набоде, он ће с њега на копља и сабље 
пасти и набости се.''  

Овако сви причају и Срби и Турци, и потурице и Арнаути, па и цигани и све и сва на свету, а 
оно горње само смо од једног простака чули, који је хтео да оправда бабу, као да није издајница; али 
нам и овај после тога, кад му казасмо да нам прича како је, а не како он мисли? одговори и изприча, 
овако, како је наведено.  

Идући западу од овог села преко 80 хвати, а за 1/2 часа с пута вучитрнска, стоји огромна 
дивљакуша, а иза ове скоро у урвинама и развалинама, као и све у Турској, стоји текица над гробом 
баба Милене, издајнице косовске. Она је овако погипула: пошто су свукли са Милоша оклоп и онако 
тукући га и мучећи путом водили Турци, уз ове је и баба Милена ишла, тражећи од њих уговорену 
неку награду. Јаничари су јој ову од самог цара обећали, па ји цару и упућивали, да с њима иде. У 
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том друшству баш на овом месту Милош стане од убоја и умора да се мало поодмори, а Турцима то 
добро дође да се и сами одморе и да наставе даље своја злостављања над њим. Тако везан 
одмарајући се ласкавим и умиљатим речима премами Милош бабу да му дође; те да јој о некој својој 
огромној остави нешто на ухо прешапће. Баба се јако превари, метне ухо на Милошева уста, а овај 
зграби је зубима за носну кост до самих очију ... изчупа јој цео нос, а кост носну са челом размрска! 
Баба одма падне ту, а Милош везан још је некако и удари ногом; те одма и умре. Пошто одведу 
Милоша пред Мурата, овоме кажу за бабу, а он им заповеди: да је свечано погребу; да јој подигну 
тулбе над гробом, и да је сваког петка спомињу, кад се спомињу умрли свеци турски и т.д.  

Турци су, по косовској битци, све то што је Мурат заповедио, извршили. Да је сам Мурат 
преживео косовску битку, и да му је старији син остао насљедник, можда налози његови неби били 
трајашни. Кад је већ овако, како је било, Бајазит је, из разних узрока не само све извршио, него још и 
у ферманима потоњим турским султанима, са страшним клетвама, наложио: да све врше докле је 
турске царевине, иначе: ''да се у свиње претворе!'' што ће се одиста и вршити, ако Турци небуду даље 
терали овом садањом азијском политиком. Ако овако узтраје, и ако Турци и даље пођу овако у свом 
одрицању свега свога, а још неусвојеном европског (што је по грдној несрећи нарочито у нас) може 
се дојживети: да се и тулбе над муратовим цревима сруши. Над гробом баба Милене, Турци су овде, 
као и тамо над Вука Бранковића у Крушевцу, палили свеће. Срби су се увек старали, да ово тулбе 
миленино разоре. Село Трновица, одакле е ова бака Милена била, прозвало је се, по њеној смрти 
''Бабинос'' које је једно исто са садањим тако званим селом Бабин-мост. Турци су спрам села овог 
направили мост, који води преко Лаба.  

Недалеко је од овог села једна мала прастара црквица, са закреченим натписом, у којој се по 
кадакад свршава служба божија. Говори се, да је она била надгробна капелица неког српског јукака, 
који је пао 15 Јуна 1389 год: на Косову. С леве стране Лаба па неколико хвати стоји нови турски хан, 
који се зове бабиномостски. Западно од овог баш близу Лаба идући Ситници за 100 хвати, стоје 
огромна два велика прастара бреста, врло знаменита за нашу прошлост. Између ових брестова су 
Черкези ухватили Лазара затуривши му, онако на трећем бегајућем коњу, замку (аркан) на врат и 
жива свукли с коња; те га одвели пред издишућег Мурата под чадор му. Други причају, да је онде 
била она јама (ово су књижевници) у коју је Лазар упао и у којој су га Турци ухватили. Срби зову 
ово место ''Проклетија'' проклето, а Турци свето ''Гази''. Кад год се купи турска војска на Косову, а 
нарочито кад имају страх од Црне Горе, Босне, Кнежевине, Европе и т.д. и кад на ове иду овде се 
разапне чадорџамија, у којој се сва турска војска моли Мухамеду и клања.  

Ово је место за њих свето; па га неће нипошто напустити. Нека и сам непријатељ већ удари на 
њих, они се неће бранити све дотле, докле сваки, па и најпростији војник овде неодклања. Говоре: да 
им је онај исти чадор од Косова, који је престављао тадању џамију, још у животу у Цариграду; да од 
њега у сваком оном чадорџамији, који би се овде разапињао, мора бити бар најмања одртина. Они 
нарочито овде разапињу ту џамијетину с тога: што је веле, сам Мухамед заповедио, да овде први и 
последњи невернички цар падне; у својим молитвама појименце увек помињу пропаст првог и 
последњег цара ђаурског у Европи; те тако и опет опомињу Мухамеда: да их појименце од тадањих 
неверника Срба спасе, па тако и од оних покрај Срба на које полазе.  

Од бабиномостског или бабиносног, хана и моста идући вучитрнским путом за 1 час 
сјеверозападно дође се у село Новосело, а од овог истоку за 1/2 часа дође се до села Самодрже у 
којем су 12. срп: и 16. потуричких чатрљица. Самодржа је удаљена: од Качаника, 13. од Бабуња села 
9. Од Грачанице 5. од Приштине 3. и од муратова тулбета 1 1/2 од Вучитрна 1. и од Митровице и 
Звечана 3. часа хода. Село ово лежи на дивном и прекрасном месту, на једној коси планинској за 1. 
час дугачкој, а до 1000 хвати широкој, међу самим брежуљцима, који су сви, ван једног највишег и 
ове косе, обрасли прекрасном грмовом, или дубовом шумом. Са сјеверне стране, покрај ове косе на 
којој је Самодржа село, протиче речица Самодржа, која протиче и мимо Новогсела и даље се мало 
ниже улева у Лаб.  

Диван је и прекрасан поглед из овог села. Погледате ли западу, преко брежуљака?... у један 
мах вам се простре чемерно поље Косово као шарен, а на основу зелен, веленац, који је изпреплетан 
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белим пругама разних косовских речица. Ви видите чак до спрам Грачанице; видите Проклети 
Голеш и Неродимске планине. Погледате ли западу?.. тамо видите, почев од Звечана и Митровице, 
Вучитрн и скоро сву Чичавицу планину, са својим урвинама и развалинама. Погледате ли истоку и 
југу?... ви видите огромне планине Бинче, Новобрдске, огранке нашег Копаоника, Голачке, или 
Голубачке планине и т.д.  

А ако погдедате на тужан и чемеран сјевер?... ту тек имате шта и видети; ту ћете тек видети 
грдило и ужас: јер ће вас поглед пренети на прошлост косовску и на црну издају проклете издајице 
Вука Бранковића. Одма, вам се појавлује Грдеч планина тако прозвана, што је на окрајцима њеним 
неверни Вук Бранковић, са својом неверном војском, становао, и по огранцима ове отишао баш онда, 
и то право у Крушевац, да цареву круну зграби, кад је на Косову све и сва пропадало и пропало. 
Овдашњи Срби показују и пут прави, који се зове ''Вуков пут'', којим је он своју војску, баш у онај 
тренутак, кад су Турци јурнули на Србе, а ови опет на њих, одвео и за планину тада тако прозвану 
Грдеч, завео.  

Источно од села Самодрже, а над самом речицом Самодржом, била је знатна и далеко чувена 
Самодржа црква, у којој се под видом пречести тако рећи, опоја, а на Косову клетом закопа и 
пропаде не само српска војска и царевина; но и све и сва српско. Јашар паша је и последње 
развалине и урвине њене разкопао и разтурио, да јој се и трага незна, а тиме је хтео да би је и народ 
српски и што пре и скорије заборавио а по овом разуме се по себи изтурчио се. Где јој је олтар био, 
наместио је витлове воденичке, а тада разкопану гробницу, са сјеверне стране олтара, такође је сву 
утаманио. Кости косовских срп: јунака је све бацио у Лаб; али су побожни и чемерни Срби ноћу из 
Лаба ове вадили и тајно погребли у своје гробље. Да их је овај одљуд дознао, све би их погребао 
заједно са оним костима.  

Мало даље од ове Самодрже, храма св. Јована Предтече, стоје трагови развалина од мало 
мање бив: срп. цркве, коју је такође поменути Јашар разорио. Самодржа је била не само дивна и 
прекрасна, веле лепша од Грачанице, а са тринајест кубета, него је још била на неописаној месности, 
са које је се све и сва унаоколо видело, а и сада види. Но задуд све то, кад је пала, пропала и затарила 
се. Говорити о њеној красоти и лепоти, као и осталих, значило би разпиривати тињајућу бољу 
српског срца. 

Рано је било, кад смо из Самодрже, путујући 1. час хода а изпочетка управо слазећи са 
самодржских брежуљака, дошли у Вучитрн, некадашње знатније и веће, прича се, место, за 4. часа 
сјеверозападу од Приштине. Оно је сасвим у равници на дивној и прекрасној месности; ама залуду 
све то кад је мртво и мртвије од млогих мухамеданских и помањих паланчица. Мртвило му ово неје 
узалудно с тога: што су овде мухамеданци, који се као и у другим прођеним паланкама, Праве 
Србије, неодликују ни у говору ни типу од Срба — највећији и најужаснији зликовци, насилници и 
крвопије српске. Они, са приштинским потурицама, држе сво Косово са свима окрајцима, као једини 
и прави господари и сопственици. Ужасни су простори њихових земаља, а још ужаснија зверства и 
насиља.која са сваким даном све јаче и јаче тиште српски народ, и то тим више што је слабији, 
сиромашнији, нејачи и што све више и више изумире. Од Вучитрна је до Качаника 14. од Приштине 
4. од Самодрже 1. Чичавице такође 1. а од Грдеча проклетог Вука Бранковића 2. часа. У њему се 
рачуна преко 2000. кућа потурица, а ми држимо нема ни 1000. и око 150. и нешто више кућа српских.  

Нахија вучитрнска дели се на више, како их овде зову, предјела, међу којима су најзнатнији: 
Копаоник, Мали Колашин и Дреница. Он има под собом око 280. села, међу којима су у 220. Срби, у 
15. Арнаути и у 45. потурице. Кућа српских има свега преко 6750. арнаутских око 450. и потурица 
око 2350. што са Арнаутима износи: 2800. Овим мухамеданцима ваља још додати, које чиновника, а 
које опет џандара, већином Османлија око 160 душа и 8. села по од 100 кућа Черкеза.  

Вучитрнске куће и турске и српске, а нарочито ове последње, такве су исто, као и остале куће 
у Турској по другим паланкама Праве Србије. Оне су све од плетера па омазане. Српске су куће на 
сјеверној страни, где је земљиште хрђавије, а турске на јужној са огромним градинама. Овуда је 
свуда, све оно што је боље, здравије и користније, турско. Ако је вода турска је; ако је земља, турска 
је; ако је кућа, турска је; ако је градина (башта), турска је; ако је стока, турска је; ако је одело, турско 
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је; ако је шума, турска је; ако је гробље, турско је; ако је све и сва, турско је: само је српско: ропство, 
рад, глад, голотиња, јад, чемер, муке, убиства, патње, изумирања, и т.д.  

На овој је истој страни и стари град Војиновића, у ком је двор мудиров, или кајмакамов са 
харемом, разним канцелариама и надлежателствама. Даље у турској страни имају две школе, једна 
нижа, а друга виша са Медеризом једним, који помаже кадији и меџлису глобити и утамањивати 
Србе. Срби су овде у 200. пута униженији од оних у Приштини, а жене им се, као и тамо, познају, не 
по лицу, које је умотано, као и свуда, онако као и у була, и не по оделу, које је као и свуда, онако као 
и у була, но по згурености, савијености, плашљивости и брзом ходу преко улица у самим дроњцима; 
док се каде укочене, чисто узплајирене и пламтеће, шећу од јутра до мрклога мрака, пружајући ногу 
пред ногу (као да мере стопама улице) и лупајући што могу јаче кајзерли папучама о жуте своје 
местве.  

И у Вучитрну не само да се никоме од наших не јављасмо но штавише: морадосмо тог истог 
дана због неких варошких смутња, отићи из њега. Којекаквих џамија турских са мунаретима и без 
ових има преко 13. Оне су скоро све подигнуте на развалинама старих срп. цркви и монастира. Међу 
свима се две одликују својом огромноћом, лепотом тесаног камена, од српских цркви, и оловним 
крововима, који су такође са српских цркви, па још, веле, са старим надписима српским.  

Што се самог града тиче, његов снимак, какав је такав је, у III. свесци ставићемо; те нека се 
види бар и ово мало израде о њему. Он је дужији од 60. а ширији од 40. хвати, и баш спрам њега у 
правој улици стоји још и дан: данашњи у урвинама (а код Турака добар и здрав) прастари хан 
Војиновића. Да је одиста, ако не Војиновића, а оно из доба српске царевине, познаје се по начину 
зидања и осталом.  

Сав је дан: турски Вучитрн на самим и у самим урвинама и развалинама некадашњег српског 
Вучитрна што сведочи да је било велико и знатно место. Међу овима има и целих остатака српских 
грађевина, као што је град, и даље мало од паланке са западне стране, веле Војиновића, скоро цео 
целцат, мост. Он је дугачак преко 40. висок ваљда до 15. и широк преко 3. хвата. Сав је од 
прекрасног тесаног жућкастог мрамора, који се састои из повеликих плоча. Сведен је на девет 
сводова, који леже на девет стубова и две темељњаче. Одавде је извађен онај камен, са оставом, о 
ком смо напоменули, кад смо говорили у опште о Косову. На једно 500. хвати западно од овог старог 
срп. моста, направили су сада Турци нов дрвени мост; јер је тамо Ситница отишла. Све што је овде 
старине и Срби православни, и потурице и сви овдеживећи народи, па чак и цигани, приписују 
Војиновићима.  

За ове потурице јавно причају: да су за време срп: краљева и царева, владали од Бара и Црне 
Горе, па све до Косова и до иза Копаоника. У време св. Краља (Дечанског) били су веле, тако силни, 
да су се и од самог овог свог краља одтргли; те им је морао давати чак и ћерку неку за жену и тако их 
примирити. Ова краљевска ћерка родила је, веле. Петрашина, Вукашина, и одвећ познатог у народној 
песми ''Женидба Душанова'' Милоша Војиновића чобанина шарског. С тога овде, да се ма зашто 
запита, што само наличи на старину, одговори ће се: ''То је џанум Војиновића''. Ако се запита за ове 
одговори ће се: ''Што ме мучиш де? Знаш, да су били Војиновићи и опет питаш ? Они су море, пре 
Косова, пре. пре''... Даље вам неће ни зуба помолити, ни један не само мухамеданац, него и 
православни, док или некако не наљутите потурице, што је врло опасно, јер су највеће убојице, или 
небудете у таквој прилици, у којој сами међу собом причају своју старину и своје старе, што је опет 
и врло редко и опасно.Проноси се глас, као да бајаги, још живе потомци Војиновића у облицима 
потуричких беглербегова.  

Срби и овде инају једну своју нову цркву, коју су подигли па урвинама старе; али такође по 
новом грчком начину зидања. На велику тугу и жалост и они, као и сви и свуда, немају црквених 
утвари и књига, а о звонима неје ни мислити, нити би их смели подићи, кад им се и клепало 
недозвољава.  

Одма иза српске цркве, а у турском гробљу, стоји већ скоро порушена, нека стара текија, која, 
је подигнута на развалинама бив: срп: цркве. У ову су до скоро долазили и Срби и потурице; те се 
молили Богу, сваки по својој вери и по свом обичају. Кажу: да су овде у овој текији целокупне 
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мошти некаког срп. св. Нестора. Он је овде у цркви српској био све дотле, докле се већи део ових, 
због насиља турског, неизтурчи. Кад се овај већији део Срба изтурчи, они, пошто им Османлије 
разорише цркву, подигоше текију на њеном месту и мошти св. Нестора по турском обичају 
у њој погребоше. Око садање текије, а пређашње цркве, продуже, као и у христијапству, 
сахрањавати се: па то чине до дан: дана. Налази се, веле, млоге којекакве старине како у 
приштинских, тако исто и у вучитрнских потурица. Међу овом нарочито има: повеља, хрисовуља, 
старих српских новаца, црквених утвари, књига, оружја старог и посуђа. Што се црквених утвари 
тиче, оне су могле и доцније у њихове руке доћи, једно од непрестаног харања и плаћкања, а друго, 
што сиротевши монастири, преко својих калуђера, ове су Турццма, за мале суме новаца, залагали, па 
тако и остале у њиховим рукама до дан; дана. Ко хоће старине српске да нађе, ваља му новца па да 
ове одкупљује од потурица. 

— Сјеверно идући од Вучитрна за 2. часа, на источној страни одавде, виде се огромне и силне 
развалине, некада знатне срп. рударске паланке ''Тредче'' покрај које је Вук Бранковић са својом, као 
и он, неверном војском прошао враћајући се са Косова кад је требао да се бори, победи, или и сам, 
као цар му и браћа, падне на овоме. Подаље од ових развалина и урвина старе српске Трепче, стоје 
силне и огромне рупе рударске, из којих су се вадили благородни ковови, за време српске моћи и 
слободе. Не далеко одавде стоје огранци планинице, Шаље који се у тркују један за другим, који ће 
бити вишији, одвојенији округластији и са свију страна стрменитији.  

Међу свима овим подиже се један највиши; али и најчувенији и знатнији. Ова његова 
знатност и чувеност неје због његове висине, округлине и т.д. него је због старе веке ваљда 
испоснице, која лежи над земљом до 12. хвати високо у савршено висећој и неприступној литици. У 
старо доба види се да су биле справе неке, преко и, по којима је се могло улазити у ову пећину и из 
ње слазити доле; па опет, склопивши ове справе, учините за све и за сваког неприступан улазак у 
ову.  

Станте да вам још једно чудо и диво о овој некадашњој бедној и сиромашпој бив: испосници 
некаквог српског калуђера кажемо! Петорица потурица причали су нам ово: ''Пре неколико година, 
ефеендум, бенум, побегне један наш из низам, и кријући се са највећом муком некако увуче се у ову 
испосницу. Чим уђе унутра разгледа око себе, где ће и како ће лећи мало да се одмори. Тамо 
гледајући опази другу једну собу, без прозора. Кад у ову уиђе, има шта и видети... краљевска круна 
обешена о дувару, која се светли као сунце! Даље погледа и види . . . пуне гвоздене и сребрне 
сандуке, новца златног и сребрног, а по патосу се ваљале ... све неке златне змије у крунама, које су 
се светлиле, као сунца! Нашинац бојећи се ових, а лаком па новце, зграби из првог жељезног сандука 
пуну прегршт свакојаког новца и дође у Вучитрн. Он више неје ишао у аскер; јер су држали да је 
негде погинуо. Кад је прошло неко време, он опет оде да уђе тамо у ону собу; али му се никако неда. 
Позове власе неке дунђере, да направе лествицу; али ови несмеју од Турака. Позове влашке попове, 
да иду с њим и крену благо; али и они несмеју. Па ето тако лежи силна срп. краљевска остава тамо, а 
несме нико да иде и да је извади.''  

Мало даље одавде, стоје огромне развалине од неког српског монастира. Причају и за ове: да 
је једна потурица, пре неколико год. тражећи паре у овима и чепркајући, изкопала једна златна 
колица са 4.точка и 4. запрегнута коња. Од Шаље је до садање границе кнежевине само добрих 7. 
часова, докле до Вучитрна и Косова је од границе 9. Шаља неје ништа друго, до огранак Копаоника, 
на коме је пуно свакојаке руде. Особито је знатно село тако звано Белобрдо, близу границе 
кнежевине. Око њега је силество божије рударских јама; 

 — Од Вучитрна до Митровице има нешто мало више од 2. часа. Иде се све покрај Ситнице 
по дивној и прекрасној, равници још проклетог Косова поља. Ниже Митровице за 1/2 часа, спрам 
једне голе стене, и литице огранка Шаље планине, мешају се воде Ситнице реке и Баранке, или у нас 
такозваног Ибра; те одавде, казав једна другој јаде и чемере, и понесав сво добро умрло, сва садања 
зла, јаде,чемере, зла и невоље, — ваљају се заједно претоварене крвавим сузама и крвавим знојем 
срп. народа из ових крајева, у дан. кнежевину, пред којом вапију: да их спасе и избави од тешка и 
грдна насиља и неправде. У Митровици је око 500. потуричких кућа и непуних 100. српских са 
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неколико десетина дућанчића, као и у Вучитрну, у којима нема свега но по 1.000. гр. еспапа разног. 
Трговина је, као и у Вучитрну, већ у последњем олађеау, а занати у последњем ропцу. Негледајући 
на све то, вредни су, а несретни Срби, на развалинама своје старе богомоље пре неколико год. 
подигли нешто као собицу, у којој се покадкад служба служи, али чемерна и убога сиромаштина 
чини да немају нигде и ништа од црквених утвари. Правоверне потурице имају преко 7. са 
мунаретима и без ових џамија, које су све подигнуте из и на развалинама некадашњих срп. цркви.  

Овде је један турски, да га крстимо примирителни, тобож суд са кадиом, који разправља, са 
отетим новцем, од народа срп. а овоме натура већа зла и беде. Осим тога има и школа турска, у којој 
се деца уче једино фанатизму турском. И овде се, као и свуда у Турској науче: да псују сваког 
Србина, а нарочито свештена лица; да се за овима бацају блатом и камењем; да им разбијају главе и 
да их блатом лепе, а пљувањем тако рећи прилепљују. Ове послове у Приштини и Вучитрну барем 
врше они велики из Медрезе, или богословије, а мали ћуте. Овде нема великих, па ваљда зато тај 
посао врше мали.  

На самој обали дивне речице Љуште, а у главној улици, стоји и данас један још из срп. доба 
(ама као обично у урвинама) хан, у коме се, за скуп новац, крчми пиће. Прича се: да је он некакве 
старе српске породице, која је се пре неколико стотина година одселила, због насиља турског, у 
Русију; те тамо и дан данашњи живи. Још и то причају: да потомци те породице још и данашњег 
дана разбирају за своје имање у Митровици оставше, а нарочито овај хан.  

Са јужне стране Митровице на једном брежуљку, а за једно 200. хвати од крајње митровичке 
куће, стоји скоро у урвинама прастара срп: црква св. Илије. Она је с тога знатна: што се у њој и моле 
Срби прав. и клањају Срби потурице. Благодарећи томе, она до данас неје порушена.Обично пре 
подне иду Срби потурице, а после подне Срби православни, а кад је Срба православних светац, они 
иду пре подне, а Срби мухамеданци после подне. Ми неможемо ову једину прилику мимојићи, а да 
овако јавно непохвалимо овај и овакав поступак наше браће Срба мухамеданаца. Камо среће, да су 
такви случаји чести и да је бар поједан у сваком српском месту под владом османске царевине!  

Одма после Митровице састају се огранци Рожајских планина или Рогозне са огранцима 
Копаоника, или његовог огранка Шаље; те се ту свршава Косово поље и одатле даље настају 
планински предели, који се овуда у Босну урачунавају. На самим тим склоповима, које раздваја 
Баранска (Ибар) река, помогнута јаким и бистрим водама код Митровице Љуште, а мало ниже и 
водама речице Бањске, која излази из провалија бањских планина, — уздижу се, као изданци, 
округласти и стрменити брежуљци и од једне и друге стране.  

Међу овима, скоро савршено округао, као шећерна глава (биће рукама људским тако дотеран 
и урађен, као Неродимље и други стари срп: град а на самој литици) највише се подиже диван и 
чудноват брег тако звани Звечан, ваљда због града Звечана. Висина је његова огромна, а с ње се, веле 
види (ваљда са догледом) Качаник и сва знатнија места по Косову и око овога. На врху стене, и то на 
самој литици, скоро висе у ваздух развалине старог Звечана далеко чувеног по српским свима 
крајевима и знатног у срп. паметарници (историји.) Ми га нећемо, неможемо и немамо времена 
описивати, него, колико је могао бити, веран снимак његов стављамо; е да би тако, и ако савршено 
неверна и у најмањој изгледини, могле читајуће српске душе видети и гледајући га опоменути се 
свега оног из своје народње прошлости, што га чини знатним и чувеним.  

Од источне стране Митровице за 1 1/2 часа, а кад се прође Ситница, која се мало ниже стаче 
са Баранском реком, у једном приличном кршу, — долази се до осредњег монастира тако званог 
Соколица. Он лежи већ на страни копаоникових огранака, од којих је заштићен високим литицама. 
Покрај, њега протиче речица Соколица, која се улева у Ситницу. Чим се уђе у цркву, кроз западна 
врата, одма падне у очи прекрасан и огроман лик св. Богородице и Исуса Христа. Она је дивна и 
чудновата урезана у прекрасном беличарасто-плавкасто-црвенкастом мрамору од својих 6. стопа 
дужине и преко 2 1/2 ширине. Св. Богородица дивно и прекрасно седи на престолу десном руком 
благосиљајући молеће се и цео свет, а на левој држи јако приљубљена грудима малог Господа, који 
такође својим божанственим ручицама благосиља долазећи и молећи му се овај јадан и 
најнесретнији народ на земљи божијој. Украси око св. мајке и Господа, као и Анђели, Аранђели и 
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остале крилате Силе и Госдодства, немогу се ни преставити, а камо ли описати. Соколица је пуст 
монастир, а народ долази из целог Копаоника, Роголских планина и са Косова целог о Успењу св. 
Богородице и на Рођење њено. 

Од Митровице и Звечана западу уз Баранску реку за 1 1/2 час хода долази се до села тако 
званог Чабар, од код почиње тако звани Мали Колашин, а прастари, веле ''Хлопотник'', ако је истина. 
Мало даље, за пола часа, од овог села, стоји једно пољице међу окрајцима планина 1. час дужине и 
3/4 ширине, које крај Баранске реке лежи. Поље се ово зове: ''Кнез Радич поље''. Кнез Радич идући 
веле, са 80.000 најбоље далматијнске и захумске војске, довде је дошао и овде, са својим 
поглаварима и нешто војске, 24. часа одмарао се. За то време у сред поља је направио малу црквицу, 
у којој је сву војску пречестио и други дан у Косово повео. Црквица му је 3 1/2 хвати дужине и 
непуна 2. ширине. Њу нису Турци разорили, но време и непрестане јаке и силне бујице. Прича се: да 
је овде Радич погребен, пошто је се пробо мачем, спрам Вучитрна, кад је видео, да је се одоцнио, а 
већина каже: да је однешен натраг у Далмацију у некакав град Стоњ, где је за свога живота столовао.  

Около су разна села, међу којима неје далеко и Чечево са раз: града Чечана, на планини истог 
имена. Одавде се прекрасно виде сви врхови огранака Копаоника и Рогозне планине, као: Орахово, 
Соколица, Чечевица, Мајдани, Грмови, Козарево, Кориље, Мокра-гора и т.д. Ниже Митровице, где 
се речица Бањска улева у Баранску реку, све уз ову за једно добра 2 1/2, а неки веле и 3. часа, долази 
се, грлом планинским, до једне пољанице.  

На овој стоји узвишено брдашце са развалинама градића Страхинића Бана, којег је још 
потурица Силан Влах Алија са својих 12.000 Јеничара, пре битке косовске, разорио. Овде је и знатна 
црква св. Стефана ђакона, о којој се спомиње у Хрисовуљи грачаничкој; но она је сада скоро у 
урвинама. Црква је била, са (сада порушеном) препратом око 62. стопе дугачка и око 30. широка, 
крстоизгледна, са једним огромним кубетом над саставом пречага крста. Сва је била од 
црвеноружичастог и љубичастог прекрасно углађеног и уцакљеног мрамора, од врха па до дна 
озидана, а оловом покривена. Њу су неколико пута турчили и покршћавали. Са једно 100. дук. цес: 
могла би се опет оправити. У њој су погребена 3. епискупа српска, митрополије светог Саве 
Студеничке у Хвостњу, а има и гробница старих српских с надписима, но су затрпане у урвине. 
Црквени књига и утвари нема скоро никаквих, осим неколико старих Србуља на кожи без почетака и 
свршетака, са којима се којекако одправља служба божија. Од старине је знатан огроман сребрн крст 
с натписима, који је био на цркви овој. Он се сада чува по кућама срп. и то о Богојављењу вуче се 
коцка; па коме падне, тај га за годину дана чува. Још се познаје прекрасан српски живопис и остало, 
уколико је се сачувало, које од нарочитог кварежа турског, а које од времена. У Бањској има до 100. 
потурчењачких и преко 38. српских кућа.  

Од више помињатог села Чабра, више Митровице, долази се у срез тако звани ''Мали 
Колашин'' неки још веле и ''Стари'' а у најстарије доба веле тако звани ''Хлапотник''. Он је добрих 7. 
часоса дугачак, а 4. широк, и кроз сред њега протиче тако звана Баранска река, од запада истоку, која 
извире из Рогозне планине, на којој су развалине старог српског градића Рогозне. У њему је 40. села 
чистих Срба правосл: у којима је до 1540. кућа. Припада вучитрнској нахији и граничи се: источно са 
Косовом, сјеверно новопазарском нахиом, од запада и југозапада са пећском нахиом, а југоистока са 
Дреницом вучитрнске нахије.  

Од запада истоку, као полумесец, протеже се висока планина тако звана Мокра, на којој у 
Јулу видесмо од врха па до половине њене снега. Из ње извиру: Бели Дрин, или Дрим и Исток. 
Дрина, Дрим, Дрин итд. долазе од прастаре срп. речи Дрил, која значи брзи, бистри. Свеједно је, а 
звала се наша Дрина, Дрина, или Дрин или Дрим Бели и Црни Дрин-ови, или Дрим-ови. Све те речи 
једно и исто значе.  

Обе ове реке теку на југ у тако звано Подримље, или Метохију, коју Г. Гилфердинг и други 
погрешно зову Дукађин. Дукађин је чак више Призрена на Шари дугу и западу. На највишем врху 
ове планине има, веле, један вртлог, који зову Језером коме о св. Илији и у Јулу месецу, сваке 
године, иду свепггеници са народом из овог Старог или сада тако званог Малог Колашина; те тамо 
свете, на том језеру водицу, часте се и веселе. Народ се већином занима сточарством, и овце су му и 
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по вуни и свему боље и питомије од косовских, као и крупније. Прича се: да има у једног сељака у 
једном селу једна прастара на кожи писана књига са златним именима свију Војиновића, њиховим 
грбовима и царским срп. печатима. Млоги су искали од овога даје виде и препишу; видети по неком 
даје и то из његових руку; а преписати недаје нигде и никоме.  

Знатно је овде још то: што се налази разорена стара српска фабрика, у којој је се, до пропасти 
српске, израђивало оружје, а нарочито оклопи. Од свега овог и данас налази се одломака, израђених 
и неизрађених, а у погдекојег сељака има оваквих стварчица повише.  

Срби прав. и потурице, па и Арнаути из целе вучитрнске нахије, па даље идући све до преко 
Лима и до Вишеграда, носе, као и свуда беле српске доламе, но готово до пола листова од ногу и то 
само из две несашивене поле. Поле се ове испод мишица, с једне и друге стране, састављају на по 
три места загасито-плавим, или од Косова скоро црним обтокама, којима су све около дивно 
обточене. Узкоћа им показује сиротињу; јер где су доламе убраније и од више пола, ту је свет 
богатији. Чакшире су, као и свуда, доле здраво узане, преко колена и око разсечених џепова, као и 
свуда, истим обтокама обточене и нашаране.  

Одакле почиње Ерцеговачка и Црногорска тако звана ''бељача'', а не долама, ми незнамо. 
Само знамо за ове бељаче то: да су оне неки прелаз између српске доламе и оних хаљина млетачких 
ритера, као што су наше варошке и шајачне чакшире прелаз од наших уских турским широким 
чашкирама, или боље димлиама; те постале ни ово, ни оно. Тако исто и црногорске и ерцеговачке 
оне чакшире и докољенице несу ништа друго: до прелаз наших чакшира, чакширама средњевекових 
ритера млетачких, чарапама и оним широким као чакширама или нешто између њих и турских 
димлија.  

На велику жалост народ српски православни, па и мухамедански, свуда по Правој Србији, 
угледајући се на нас у кнежевини, оставља народњу ношњу и узима ма што, само да је налик овамо 
на наше. Један беше купио на телалници у Београду, сву издрпану неку турску и прастару бугарску 
гуњину, и то ону кратку, коју паше абаџије продају по кнежевини. За љубав ове одртине скинуо 
беше предивну белу доламу, коју овуда зову и ''аљетак'' и ''аљица''. Кад га упитасмо: зашто то чини? 
одговори: ''Нека се ма што на мени црни; те да наличим џанум на Шумадинца!'' На питања: зашто, и 
шта то, значи? он одговори: ''Да ово неје боље, неби они носили. Они су паметнији и бољи од нас, па 
треба да се на њих угледамо.'' Ничим га неје било могуће одговорити од тога; он као и остали, оста, 
радујући се сваком случају, кад може ма што црно на се навући, само што наличи на наше, или 
управо на у нас целог света ношње, али не никако наше народње. Ми би више говорили о оделу, да 
нам се несу обећали познаници из сваке нахије послати по једно рало и мушких и женских, стараца и 
баба, невеста и јунака, девојака момака, па и деца.  

У овом је срезу знатни монастир тако звани овде ''Дубоки поток'' а у нас свуда познат под 
именом ''Црна река''. У њему су мошти, т.ј. само труп без руку и ногу, св: Петра Коришског из 
призренске нахије, коме је још Душан, био подигао у једном пролому планинском, више Призрена, а 
над самом реком Коришом, монастир, у ком је овај светитељ становао све до насиља Синанпаше, 
ужасне и несретне за српство потурице из призр. нахије.  

Монастир је овај прилепљен уз једну литицу с леве стране реке Дубоког потока, а у самој овој 
литици, уз коју је прилепљен монастир, стоји пећина једна, која захвата знатан део цркве; те је ова 
вечно и влажна и мрачна. До монастира долази се преко једног повривеног за 4. стопе узаног 
мостића, који је, с десног краја реке, преко ове, пружен до у сам монастир. Кад се овај мостић дигне, 
монастиру се неможе ни с које стране прићи. Управо ово и неје никакав мостић, но дугачка греда, 
или талпија покривена, да на њу непада време, те да се прелазећи неоклизне и у дубокој каменитој 
овој речици неизгуби живот. Од површине воде ове речице, па до овог мостића. или талпије, има 
више од 10. хвати висине. Сама је та талпија од некаквог огромног кестена направљена и може бити 
тако исто стара, као и монастир. Г. Гиљфердинг је описао овај монастир и ми свуда у колико се 
слажемо, са пређашаим путницама, несмо ради да повторавамо оно, о чему су други, како треба, 
писали. Снимак његов доћиће у III. свесци Путописа.  
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Требали би сада по именце да наведемо села вучитрнске и новопазарске нахије са старинама 
где се која находи; али на велику тугу то бар за сада неможемо учинити. А неможемо очинити с тога: 
што су потпуне наше прибелешке, о свему овоме, остале код проте Симе у монастиру 
Девичу. А овај је од млогих удараца арнаутских, заједно са својим сестрићем попом, преминуо, а 
наше прибелешке, по свој прилици, тако и пропале. У место тих можда пропалих, а може бити и 
непропалих прибележака, ево стављамо онде кратке прибелешке о новопазарској нахији, а о 
вучитрнској, већ смо навели.  

У Новом-пазару турском тако званом Ени-базар-у, којег су Турци пре 200. и неколико година 
подигли, два часа сјевероистоку од њих разореног старог српског Трговишта, — има данас: 
потуричких кућа, или Срба мухамеданаца, око 1500 кућа; Срба правос: око 150. џандара са редовном 
војском око 2000 момака са 12. топова. У 210. Срба прав: села има око 7630. кућа; у 40. Срба мухам: 
око 1.200к. и у 80. села арнаутских око 900. кућа и у 3. села Черкеза по од 100 к. 300. кућа.  

Од старина укратко прибележених знатне су: огромне развалине бив: старог срп: Трговишта, 
које је, по свој прилици, око 1650. г. сасвим утамањено; те основан овај дан: Нови Пазар. Ове су 
развалине само два часа од дан: Новог-Пазара, којег ужасно погрешно скоро сви наши писци, 
утврђујући и положно, држе за стару Рашку. А то држе од извора оног Летописца Пећског, са ког је 
преписан Троношки и остали од тог доба.  

Даље иду близу Новог-Пазара: Ђурђеви Стубови, пред којима стоји, од југозападне стране у 
дољици малој, а у крај пута, међу крунама престављени српски надгробник од 4. стопе висине и 3. 
ширине, са натписом, који је на њему; развалине Дежевског монастира и града; разв: Сопоћана и још 
млогих других, описе којих су нам доставила била разна поуздана лица, али, којих још на жалост 
немамо, те и прелазимо на. 
 

Старине Вапске у сјеничком пољу. 
 

Г. Јов. Мил: Врекић, учитељ Сјенички, послао нам је овај натпис и казао ово: да га је снимио 
са огромног стојећка или биљега, који је над огромном гробницом од једне огромне једноставне 
стене изтесан и изсечен; да се налази у селу Д. Вапа, кроз које протиче речица Вапа, и то на једној 
главици на којој су у раз: старог неког монастира, са огромним гробљем; да се овакве исте раз: од 
монастира налазе заједно са оваквим истим огромним гробљем и у Г. Вапи, као и у Градцу; на 
извору Вапе такође развалине монастира и огромна стара српска гробља с натписима: но он их неје 
смео, због Турака, снимати. Ево овога натписа у Дољњој Вапи:  
 

 † а Ã. с .Ã и .Ã  а сеи овдh лежи еелена стара попади"  
од врема лобиÊа иzъ сhнице 

 
т.ј. 1208. године а ово овде лежи Јелена стара попадија, (ваљда је овај билег подигнут) од Јеврема 
Лобића из Сјенице. Чудноват нам се језик овај чини, који је скоро чисти садашњи, и који по свој 
прилици неје могао бити пре 659 године у српском народу. Г. Врекић био је почео овај натпис 
писати кирилицом, па је онда, написав оним писменима годину и оно ''а сеј'' овде, писао је 
грађанским словима, па опет кирилицом Јелена, а остали све грађанским словима. Кад смо му 
писали да нас о томе још боље извести, он је долазио у Београд и казао нам: да је све тако од речи до 
речи написано, само што је све писано чистом кирилицом. А он овом неје имао кад писати на лицу 
места, што је се бојао Турака, или боље да се каже потурица; те је с тога написао тако. Но да му је 
значај исти и да је веран, тврди што га је више пута прочитао и што је тај надпис врло читак. У то се 
гробље од Косова нико не сахрањује нити се сме сахрањивати. Од кад је црква разорена, од тог доба 
је сва бивша земља монастирска, постала својина турска, који ју раде и урађују баш до самог гробља. 
Ту и несме ни један Србин да дође.  
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Што се саме изгледине тиче овог прастарог срп. гробља оно је тиме још знатније, што му је 
огромноћа неизказана; јер је цео овај надгробни споменик, како гробница, тако и крст над њом, од 
једноставног камена изсечен. Крст, или биљег, овај висок је 5. стопа над поклопницом, а ова је над 
земљом 6. висока, а ширина јој 4. 

Кад смо већ довде дошли, а оно нам ваља да побројимо ово неколико села српских која носе 
имена Васојевића. Васојевићи се сви рачунају, да су браћа са потурицама Хотима и Красима или 
Крастенићима. Прича се: да су била 3. брата: Васа најстарији, од којег су Васојевићи; Хота средњи, 
од којег су Хоти и Красник најмлађи, од којег су произашли дан. Крастенићи. Од ова два млађа 
брата, сво је се потомство изтурчило; али у последње доба 3000. пушака Крастенића признаје право 
над собом Црној Гори, а не Турској.  

Васојевићи заузимају неколико села у дан: Црној гори, а сјеверни окрајак некадашње Гор: 
Зете. и то: 1. Црешњево, 2. Забрђа, 3. Слатину, 4. Присој, 5. Пеховац, 6. Краље, 7. Божиће, 8. Коњухе, 
9. Ђулиће. Почев дакле од Црне Горе па све до у срце пећске нахије живе Васојевићи још у ово 50. 
села и горњих 9. свега дакле у 59. 10. Модришта, 11. Кијево, 12. Горожде, 13. Драњ и 14. Црколез у 
пећској нахији, а ова су идућа у Васојевићима: 15. Велика, 16. Грачаница, 17. Улотина, 18. Сеоце, 19. 
Трепча, 20., Виницка, 21. Буче, 22. Лужац, 23. Долац, 24. Беране, 25. Црниврх, 26. Главица, 27. 
Бастаји, 28. Грижица, 29. Курикуће, 30. Лубнице, 31. Заострво,32. Бихор, 33. Дања 34. Шекуларска 
ријека, 35. Лекића, 3б.Страње, 37. Маслари, 38. Мезгале, 39. Јашовићи, 40. Улица, 41. Орах, 42. 
Цјетковићи, 43, Ровци, 44. Крчево, 4&. Загорје, 46. Калудра, 47. Ржаница, 48. Луге, 49. Пећник, 50. 
Дапсиће,(или Дансиће) 51. Градац 52. Будимље, са старим градом, који се сада зове Градац, 53. 
Заграђе, 54. Гожде, 55. Диње, 56. Јаходоле, 57. Моште, 58. Драгосава и 59. Бабино.  

У ових 59. села има око: 2440 кућа са 5.300 пушака. Краснића и Хота наравно има више од 
130. села а 3900 кућа. Од њих може изаћи 7—8. тисућа пушака. Они живе почев скоро од више 
Скадра, и то од српског племена Мрконића, садањих Срба мухамеданаца, или потурица, па такође 
чак до у пећску, а нешто и вучитрнску, ђаковичку и врло мало призренску нахију. Више сјеверу ових 
Васојевића, а у Ерцеговини, стоје и дан данашњи, међу млогим и огромним нашим старинама, и ове:  

1. Видовог поља, које вам је све Г. Сима Дамјановић у верном препису дао. Он нам је још 
обећао уступити све његове преписе и снимке старина, учињене за неколико година, са 
фотографским сликама тамошњег срп. народа; ради тога је писао у Дубровник неком тргов. 
Алексићу, код ког су му остале, да нам их исти пошље. Г. Алексић у два своја писма управљена 
лично на нас обећавао је се ту испоруку учинити; али је до данас неучини, незнамо са чега. 
Поменути г, Дамјановић, бив. учитељ у монастиру Житомислићу пропутовао је скоро сву 
Ерцеговину са руским фотографима и с тога су га Турци, или боље потурице, и прогнале из 
Ерцеговине. Од млогих старина, које има снимљене, само нам је ове дао, које су се случајно код њега 
задржале: 

1. Недалеко од Стоца стоји тако звана Видовво поље прозвано тако одтуда: што је на једном 
брду, које се зове Видов био некада град Видин, од ког се и данас развалине налазе. Између Видова 
брда, или управо планинице и друге планинице, која се зове Пјешивица, протиче речица Вида, или 
Видица, која извире из планине Ргуда. Од леве стране ове речице стоје развалине Видина, а с десне 
је тако звано Видово поље на ког хумићима има преко 200 стојећека, међу коима је 1. крст за два 
боја човечија. Већина стојећека стоје на огромним високим до 4. стопе поклопницима, а које су дуге 
до 13 1/2; стопа, а широке до 8. На сред овога огромног гробља стоје развалине монастира неког и 
код овог с десне стране велики стојећак на поклопници са овим натписом  
 

ј Ã. а Ã. f .Ã се лежи Мара дшерь попа Дабише. 
 
Ако је истинит натпис што се године тиче, (о чему њеможе бити нл речи; јер је кирилица тек 

у 855. год. постала) онда би излазило да је 739 год. умрла и погребена Мара кћи попа Дабише. Г. 
Дамјановић нам је тврдио ово и стога је тај натпис као најдрагоценији сачувао и са собом кроз сво 
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своје прогонство носио. Ми нејамчимо за ове натписе, које нам је показао г. Дамјановић све дотле, 
док нам остале старине, које је пронашао у Ерцеговини, недођу. Овде мора бити да је пре овог првог 
писмена стајало још ''зело'', те би тако изашла од прилвке 6739 год. или 1127.г. по Христу, што је 
лако могуће. Свакојако је ствар знатна и по томе што је то гробље прастаро српско, а не Калвинско и 
Чувутско, као што наш народ држи.  

2. У Батлози с јужне стране од Стоца, а у једном пољицу, кроз које протиче речица Брегава, 
има преко 1000 које стојећака, или биљега, а које опет поклопница. Сви су ови надгробни споменици 
растурени по виноградима.  

3. У Љубину било је до пре неколико година преко 2500 које биљега (стојећака) а које 
поклопница, сада их је остало још само 50 са натписима, а остали су сви сатрвени по заповссти 
владичиној.  

4. У Љубомирском грмљаку има преко 1500 надгробних биљега, од којих је на једном 
написано : ''Абогојевић Војвода'' и т.'д. 

Овај баш стоји на обали речице Угрице. Даље се налази још: 5. У Гацком 6. у Невесињу стара 
гробља србска са старосрпским натписима. 7.на Кременубрду, стоји огроман крст и на овом надпис, 
који показује неког војводу ''Стјепана'' други један биљег показује неког ''Вукаца'' трећи опет 
''Абогојевића'' и 4. показује некаквог: Влаховић војводу на племенитој башчини својој.'' 8. У селу 
Борцима, више Језера, а 3. часа од Коњица, баш над самим тако званим Језером св. Саве, стоји 
огроман биљег, или као што га у Ерцеговини зову стојећак, са огромном поклопницом, као кућа, а на 
њему стоји овај натпис:  
 

а Ã. р Ã. к Ã. е. а се лежи Милuнь ПuтuлиÊь 
 
дакле 1125. године Овде лежи Милун Путулић и 9. У Габели на развалинама једног гроба стоји 
венецијански грб здраво огроман т.ј. св. Евангелист Марко са јеванђелијем и лавом у камену изрезан.  

На једној страни разкриљеног еванђеља стоји написано ово и овако:  
 

1. АХ   2. FIВI   3. МАRСЕ 
 
и на другом листу:  

1.  EVAHGEЛISTA  2. МЕVS 
 

Ми смо све ове старине у Ерцеговини и Правој Србији сада напоменули само зато: да би их 
они, којим падне шака ова, наша књига поверили и прегледали. Што се тиче оних у Правој Србији, о 
њима нема никакве сумње, ван натписа Вапског. Главно нам је: да се ова напоменута места у 
Ерцеговини прегледе и сниме натписи из ових гробља, као и са развалина Дукљанских, који су сви 
писани латинским писменима и језиком, као што г. Дамјановић каже. 

Скоро некако у средини поменутих правов; срп: Васојевићских села стоји мала, сада тако 
звана Гусињска нахија. У њој је у 3. паланчице и 30 села прав. срп: 1180 к:, а 1075. кућа Срба 
мухамеданаца, или потурица, и 12. срп: римокатоличких, или као што они себе зову ''Латини 
Арнаути'' који И међутим, истина знају и арнаутски, али скоро искључно говоре српским језиком.  

Тако нам 1. долази паланчица Гусиње са 800 к 1/2 срп. прав. а 1/2 Срба потурица. Од Гусиња 
иду два пута и то први истоку у Пећ, и око њега су села: 1. Крушево 1/2 часа разстојања од Гусиња 
10. 5. п. 5. а. п. 2. Вишњево 1/2 ч. 10. п. 3. Будојевце 30 1/2 с. п. 4. Војносело 1/2, ч. 30 к 1/2 с. п. 5. 
Плава планчица од 500 к. 1/2 ч. растојања 6. Леви Метех 1. ч. 30 1/2 с. п. 7. Д. Метех 1/4 ч. 20. с. п. 
Иза Војинсела с десне стране брда, а од Ђуричке реке иду ова села: 8. Ђуричка река 1/2 ч. 20 1/2 с. п. 
9. Куњкотски 1. ч. 20 1/2 п. с. 10. Екић 1/4 ч. 15. п. У Беране идући од Гусиња југоистоку: 11. 
Мартиниће 1/4 ч. 60 п. 12. Бреговице 1 1/2 ч. 30 1/2, с. п. 13. Пепиће 1/2 ч. 15. 1/2 с. п. 14. Велика 130 
к  с. 15. Муриња 1/2 ч. 10 с. 16. у Улотина 1/2 ч. 20. к. с. 17. Луге 1/2 ч. 15. с. Сад се прелази Лим 
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спроћу Бреговице, 18 Новшиће 1/4 ч. 20 к. п, 19. Ржаница 1/2 ч. 10. с. 10. п. и 10 а. 20. Машница 1/2 
ч. 30 с. 21. Грачаница 1/2 ч. 100 к  с. п. Од Мартиновића сјеверно, а од Улотине источно, 22. Заграђе 
1/2 ч. 20. с. 23. Анцалате 1 1/2 30. к. с. 24. Бојовиће 1/2 ч. 15. с. 25. Ђулиће 1. ч. 20. с. 26. Цецуњ 1/2 ч. 
30. с. 27. Мишиће 12(?) ч. 20. с. Од Гусиња западно, 28 Грчар 1. ч. 8. с. 29. Лазе 1. ч. 10. 1/2 с. п. Од 
Гусиња југоистоку: 30. Коленовиће 1/4 ч. 15. п. 31.Драгобија 1/2 ч. 10 1/2 с. п. и 32.Вусањ паланчица 
од 160 к 1/2 с. п.  

Планине су највише: Виситор, Везирева брда и Трајан 3. ч. од Гусиња. Са ове последње види 
се сва пећска нахија и готово сва Метохија. Са њега се воде деле; те једне иду на исток, и слевају се у 
Црни, а друге на запад у Јадранско, или Сиње, море. С тога се још зове и ''Дијео'' што воде дели. Од 
Гусиња 2. часа десно зове се речица Вруја, а лево Грчар, које се после 1 1/2 ч. течења слевају у једну 
и обе губе своја права имена: те се зову Ључа, баш као што се Обница и Јабланица, више ваљевске 
пећине, стачу једна у другу, па одатле се више не зову ни Обници, ни Јабланици; но Колубара. Под 
именом Ључе теку до спрам Плава, где праве тако звано Плавско блато или Језеро, 2 четвороугална 
часа у површини. Из овог Блата, или Језера, изтиче Лим, који протиче крај Берана и Белог поља; па 
се улева у Дрину више Вишеграда.  

Од Митровице ми смо се упутили Чичавици планини, за коју причају: да је имала преко 77 
монастира; и да је била друга српска св. Гора, док је она тако звана Црна (Кардаг) више Скопља, 
била права и т.д. Путујући тако, које уморни и замишљени, а које опет обазриви на све и сва, 
долазаше нам до ушију тужна и чемерна песма, коју певаху неколико овчара у подножју саме 
Чичавице. И преставте себи шта смо чули, пошто седосмо тобож да се одморимо? ништа друго ... до 
запевку и тако рећи кукуње за пок. нашим великим кнезом Михаилом. Песмица је, та или запевка 
ова: 
 

Фала Богу, фала јединому,  
Чудне зраке на нас допадоше,  
Од кнежине, Бог је поживео,  
Огрејаше гору и дубраву,  
Оживеше и старо и младо,  
Пробудише робље заробљено  
Заробљено Вуком издадено; 
На Косову на боју проклетом,  
Почеше се робови крстити  
И свог Бога Вишњег осећати!  
Престадоше Срби се турчити  
И клавњати свеца Мухамеда,  
А пљувати Христа и Марију: 
Михајило све с твоју мудрину,  
И со твоју памет и господство!  
Мудар беше, народ оправљаше  
И нас Србе на памет имаше,  
Што зовете у Стара Србија; 
Неманиће често помињаше,  
Неманиће све српске цареве,  
А и њихне цркве миловаше,  
Са свој новац ти их оправљаше,  
Из развала кнеже уздизаше,  
Да нам тако целице оћуте,  
Да не ћуте, као у турске руке; 
И желеше наша дико красна!  
Да их видиш, за живота твога  

Куку, нама до Бога милога!  
За живота твога господаре,  
Јаох, нама до Бога милога!  
За грехе наше та невиде кнеже!  
Што да чује сиротиња раја,  
У Србији земљи Неманића, 
Од Солуна па до Вучитрна,  
Од те Дибре па до те Софије; 
Што да чује сиротиња тешка,  
Од тог Скадра па до Филипоља?  
У кнежину допаднуле стреле,  
Устрелиле Михајила славна,  
Устрелише млада господара,  
Господаре наше јарко сунце!  
Михајило сунце огрејано,  
Благо мајке, која те родила,  
И Мораве, која те дојила!  
Тебе стреле млада устрелише,  
У небеско царство те однеле.  
А ком наске ти остави свече,  
Коме јадну убијену рају,  
По све земље те црне Србије,  
Што је тамо старом извикав те?  
Ком остави ово сиње робље,  
Ово робље, све турско подпрдје  
Са којим се Турцу подпрдају,  
И са твојом смрти господаре; 
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Робље бију, а теби се смеју,  
И свој твојој сили и мудрини?  
Јаох, нама до Бога једнога,  
И до Спаса нашег сина божјег  
И његове Пречестиве мајке,  
И светога Духа живитеља!  
Што да чини ова сиротиња,  
У гробу је жива закопана?  
Ми те кнеже ни видели несмо,  
Само мудрост твоју разбралисмо  
И видели да си ка Неманић,  
Хтеде беше бити цару раван. 
Нашем цару том Душану силну,  
А сада те црна земља крије,  
А травица гробак ти прекрива,  
Узка труња Неманића престол  
Мокра дажда слава и поздравље  
Бог убио онога човека,  
Кој опали пушку од потока,  
Те погоди нашег господара,  

Господара славна Михајила!  
Њега неје Србкиња родила,  
Ни српскијим млеком задојила,  
Њега роди ђавоље колено,  
Родила га Була је л' Еђупка?  
Михајило, Бог да те опрости! 
Место имаш на онога света,  
Међу браће, свете Неманиће,  
А онога кој те је убија: 
Црна земља кос му изгурала,  
Ми гледали Бога се бојали,  
Од његова несретнога греха,  
Што му земља од костију прави,  
А и душа де ће му се кренут,  
Код Пилата, на адови врата,  
Проклет био од целе Русије,  
Од Русије па и од Мораве,  
Од све Босне и Ерцеговине,  
Бог му дао што му народ мисли,  
На Косову и по сву Србију! 

 
Осим ове певано је још неколико песмица, међу којима, хоћемо да поменемо само оне о 

Вучитрну и Чичавици. О Вучитрну, као и кнезу Михајилу види се да су недавно постале, а и 
Чичавичкој је смеса старине са садањим њеним стањем. Пошто су све три, по горњем наводу, нове, 
неувршујемо их у ред оних песама народних, које ће у засебној књизи доћи, и та је већ 8. месеци на 
оцени код српског ученог друшства. 
 

Вучитрне граде  
Наш велики јаде!  
Што ти сада венеш  
У сузе се переш?  
Доста си плако,  
Доста си венуо,  
Време ево дође,  
Да више неплачеш.  
Цар се на нас смили,  
Слободу ни прати: 
Зулум већ да нема; 
Сваки нек не дрема,  
Слободно да ради,  
У чколу да иде,  
Цркве да подиже, 
Богу нек се моли,  
За царево здравље,  
Књигу нека учи,  
Да се већ немучи,  
Нек више не страва,  
Само нека ради.  
Ако бива воду,  
Хагајици носи,  

Нека бог ме носи,  
Леба да непроси.  
Тако царе виче,  
На спахије хуче; 
Спахије одавна  
На гласу све знају.  
Они, бива, уму 
С ферманом, без њега,  
Да учине оно,  
Све што им се хоће.  
Вучитрне граде,  
Весе л' се и саде,  
Ти си граде славни,  
У старина био,  
И сада си граде,  
Наш велики јаде,  
Славан Вучитрне,  
Ето што се славиш: 
Вучитрнски момци,  
На гласу јунаци,  
Сви су они бива,  
Код жена удовци.  
От турског измета,  
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Царева фермана,  
У коњушку леже,  
Турске коње прежу,  
Турке да одведу,  
Кроз град да их воде.  
Турци на њих вичу,  
Канџијом притежу: 
''-Бре ђавурин ђиди!  
Коњи нека скачу,  
Бре ђавурин море!  
Ја те не зароби,  
На Косову стару,  
Де ти смакох главу,  
Твоме цару силном,  
И његовој војсци,  
Свити и господству,  
И Милошу клету: 
Већ те ја погоди,  
За аспре да служиш,  
За годину дана,  
Пуна два дуката. 
За годину плата  
И три чабра жита,  
Све је красна бела,  
Од проје пшеница; 
Још ти море дајем,  
До три оке масла,  
И четири бисле,  
Море бела граха,  
И три море оке,  
Оне морске соли  
И четири море,  
Оне бисле сира.  
Што ће теби море,  
Повелика плата ?  
Терај коње море,  
Кавурине црни!  
Твоја деца крсту,  
Недају ми мира.  
Што си тако курво,  
Турски динсузине,  
Децу укатао?  
Децу бре устави  
Дома нека седе,  
По драмац на данац  
Више хага неда.  
Што је мање деце,  
У тебе ђавуре; 
То је боље море,  
За дин и Турчина.  

Нека пасчад скапљу  
Кад су неверници,  
И кад море несу,  
Она права раја.  
На Мораву гледаш,  
Михајила чекаш,  
Чекај крсту чекај,  
Скоро ће ти дојћи, 
Пре ће море курво!  
Коран у Морава; 
Но Морава, пасче,  
У џамије такнут.  
Сви ви пропадните,  
Ђавоље колено,  
Које води рају,  
На Шију (шијак) да гледа?  
Раја, море, раја,  
Ама бива права,  
Само је далеко,  
У Бугарско лепо.  
То је раја права,  
То је мир и слава,  
Тамо раја ради,  
Турчин мирно спава,  
И раји је боље; 
Јер цара признаје,  
Турчину се клања,  
Себе незабравља.  
Свега доста има,  
Бугар изобиља,  
Цар му даје школу,  
И све што му треба.  
Цар му даје цркве,  
И оно што звони.  
Бугар раја права,  
Има доста блага,  
А ти псето клето,  
Пред хагицом клањаш,  
А што њему мислиш,  
Оно ти се враћа.  
Хагици: ''хагице,  
Мијо господаре!''  
А на сјевер звириш,  
Шијака погледаш 
И његова, веле,  
Брадата Михајла.  
Нема од тог море!  
Ништа ни довека.  
Михајло ти лежи,  
У гробу у земљи,  
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А ти сада служи,  
Док те неуморим.  
Децу не траврњај,  
Нерађај копилад,  
Сатрће вас хага,  
Као малу пилад.''  
Христијанин слуша,  
Србин стари, клети,  
Јадан све то слуша,  
У срцу окуша: 
Јаох, мене мајко!  
Што си ме родила,  
Што не неси млада,  
Тада удавила; 
Кад си знала мајко,  
За велика јада,  
Од овога мајко,  
Проклетога гада?  
А ја јадан стојим,  
На сред кише го сам,  
Од кише се мрзнем,  
А канџије бројим,  
Сас камџију виче,  
И по главе туче,  
Туче гадан туче,  
Ко свако марвинче.  
Срце га не боле,  
Е сам човек и ја.  
Срце ми препуче,  
Што несам живинче.  
Живео би барем, 
Као свако јагње,  
По горе ходио,  
Вучитрн бегао; 
А овако тужан,  
Ни куд, ни камену,  
Децу бар да вичем,  
Да даље измичу: 
Децо моја децо,  
Дечице ми драга!  
Беж'те ви од врага,  
Кад вам отац несме,  
Бежите од врага,  
Макар и до врага,  
У другога ваљда,  
Неје вако васда!  
Не идите двору,  
Господара мога,  
Данас ми збориа: 
''Што та деца звиру,''  

По мојему двору,  
Када ручам хага,  
И пасчади гледам?  
Децу ту погану,  
Ђавурчад проклету,  
Даље море микни, ' 
'Док ти неугину.''  
''А бога нам бабо,  
Наш мили паћеник!  
Моћно те је хага  
Дьньске слагао,  
Врата му незнамо,  
А камо ли двора?  
Куку нама бабо,  
Куку сињи робе!  
Шта ће ово бити,  
Докле ће с' трпети,  
Од глади се више, 
Живети неморе,  
Ни од глади бабо,  
Ни од оне студи?  
Голи ти скапасмо,  
Гладни помирасмо.  
Изиђи му бабо,  
Немој му седети,  
Ако ћеш нам бабо,  
Макар и просити,  
По граду ходити,  
Собом нас водити''. 
 
3. 
 
Чичавице славна,  
У Косово главна,  
Косово се дичи,  
И сас тебе личи,  
У тебе се беле,  
Цркве монастири,  
Монастири бели,  
Седамдесет седам.  
Монастири бели,  
Цркве безбројене,  
Куд год јунак пројђе,  
Свудер воде најђе.  
Цркве шетајући,  
Монастире гледећ,  
Све се више хоће,  
Да дојђе пролеће.  
Пролеће да дојђе,  
И зора да сине,  
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Да огреја сунце,  
Пре четириста лета.  
Пре четириста лета,  
Како беше клета,  
Та битка косовска; 
На Ситнице воде,  
Царство ни пропаде,  
Сила и господство,  
Само оста клето,  
Црно турско робље.  
Чичавицо наша!  
Од нас одпадоше,  
Цркве ни срушише,  
Тако монастире.  
Чичавицу сада,  
Покрива и вьсда,  
Гора и дубрава,  
Трње и корови.  
Само нам осташе.  
Два до три нишана,  
По све Чичавице,  
Друге свете горе.  
Друге свете горе,  
У Србије Свете.  
Прва Света беше,  
Више Скопља света.  
Једно нишан јесте: 
Дрво тимјаново,  
А друго је јоште,  
Дрво дафиново.  
У клисуре доле,  
Туна људи кажу,  
Јоште један нишан,  
Дрво коштаново!  
Сва три су нишана,  
Сада сакривена,  
Нама се недаду,  
Ни да их видимо.  
Бадава недаду,  
Мирис нишан каже,  
Чичавицу кажу,  
Другу Св. Гору. 
Чичавицу сада,  
Срби да видите,  
Да се ви дивите,  
Јаду и чемеру.  
Да видите стари,  
И стари и млади,  
Каквог је се стара,  
Напунила дара?  

Све курјаци вуци,  
И Турци хајдуци,  
Од Косова муке,  
Што нам праве сваке.  
Косово ју гледа,  
Па ју приповеда: 
''Чичавицо стара,  
На гласу одавна!  
Сунца те не греју,  
По тебе се јадној,  
Извори не смеју,  
И тице непоју.  
Сви извори твоји,  
Седамдесет седам,  
Шта су дочекали,  
Шта су доживели?  
Дреница ти сада,  
Од тебе одпада; 
Голан стари млади,  
За те и немари.  
А Морава клета,  
Одавна сапета,  
Одавна заспала,  
Незна ју се глава.  
Дукађин, Краљевац,  
Место српских краља,  
Већ ти се неклања,  
Крсту Еванђељу.  
Поклања се Љума, 
Малесија црна  
Свецу Мухамеду.  
Његову Корану.  
Права Света гора,  
Карадаг одавна,  
Не клања се сада,  
Крсту Еванђељу.  
Цела добра стара,  
Елбасана глава,  
Неклања се сада,  
Крсту Еванђељу.  
Сви су затурили,  
Стара српска права,  
Мухамеда волу,  
Но св. Јована.  
Оставила бела  
Елбасана света,  
Св. Јована,  
Цара Владимира.  
Скадар, на Бојане,  
Зета око Драча, 
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Оставила сва је,  
Правог Спаситеља.  
Клања ти се неком,  
Папи зулумћару,  
Што га гора кажу  
Већа од судтана.  
У Охриду свету,  
Српској патриари,  
Мухамед се шири,  
Над крстом Господним.  
Чичавицо света,  

Друга Срп: Горо!  
Спавај тако спавај,  
Од сад па до века,  
Пропало ти царство,  
Пропала и вера,  
Пропало господство,  
И сво српство свето.  
Земаљско је свето,  
Дало за небеско,  
Сви у рају седе, 

Душмани у паклу, 
 

Ето, чим се овд: народ теши! Нема песме народне која је ијоле мало од каква значаја, а да се у 
њој неспомиње: да је земаљско променуто за небеско. Из ових речи ми држимо излази: да су ваљда 
овдашње муке замена награде, којом ће се на оном свету наградити, јер, ако и то небуде, онда би се 
узалуд толики свет мучио. Напеви су као и обично у свију срп. песама, а нарочито у прве, преко 
сваке мере тужни и некако као узвикујући. 

—Чичавица је најлепша и најпријатнија планина у целом, тако да га назовемо, овом 
косовском пределу. Она са дреничким, тако званим Девичким, Грабовачким и Неродимљским 
планинама, дели равно Косово, од такође равне Метохије. Дугачка је до 8. часова, захватајући цео 
простир од Баранске реке сјеверно, па до Дренице јужно. Дуж целе Чичавице од истока протиче 
Ситница, од сјевера Баранска река, а од југа и југозапада Дреница. 

Управо јој само западну страну необлева ни једна речица, ван поточића, јер се од те стране 
малом брежуљкастом котловиностћу састаје са тако званим Девичким планинама. Главни јој је део 
јужни, који је преко 3. часа дугачак и 1. час широк. Цео овај простор на врху је тако свуда раван, као 
длан. Тек са источне и западне стране, стоје погдекоји, мало удаљенији, од главна гребена, 
брежуљци, који кад се са Косова гдедају, изгледају као да има Чичавица, на овом свом крају , више 
врхова. Површина њена, идући даље, сужава се негде на 300. а негде и до на 200. хвати; али је свуда, 
као насип какав, савршено равна.  

У српско доба, из Скопља је преко планина тада Каменоглавских (сада Качаничких) ишао пут 
на садањи тако звани стари Качаник, (Каменуглаву); са овога прелазио Косовом, па преко 
Враголиског Моста долазио је до Чичавице; одавде је дуж целе Чичавице, баш по средини целог 
врха њеног, ишао преко Бањске у Босну и т.д. Кад су ови крајеви запустели, пут је од то доба пошао, 
па све до данас иде, из Скопља долином Лепенца, преко Старог Новака града сада тако званог 
Качаника; од овог преко Липљана, Приштине, Вучитрна, Митровице и долином Баранке до у 
Новипазар, кључ Босне. По овом старом српском путу и сада хоће радије да иду сељаци, но по овом 
од Косова, из митровичке и вучитрнске нахије, који дотерују своја убожства на приштински трг, 
негледајући на то: што им је садањи пут и равнији и краћи. Истина да стоје и ти узроци: што је по 
том турском путу више Турака; што је овуда пустош, те их нико невиди и не пакости им и т.д.  

Са Чичавице се западно прекрасно види: Пећ, Ђаково, Дечани, а источно сво поље Косово са 
својнм селима и паланчицама. Са ње се види, као што рекосмо, сво Косово и своро сва Метохија; 
дакле две највеће и најзнатније у нашој земљи и паметарници историјске (као што су и језера 
Оридско и Скадарско) равнице, са свима својим принадлежаостима. Са јужне стране, а идући реком 
Дреницом, једно 1/2 часа, познају се велике развалине од Баждарнице, где је се у старо доба узимала 
баждарина на оне еспапе, који су овим путом вожени и ношени, Сав овај јужни део Чичавице, 
између Дренице и Косова, обрастао је добром, крупном и доста високом шумом: буковом, дубовом, 
јасеновом, кленовом, липовом, брестовом, грабовом, трешњовом, тополовом, јаворовом, јововом, 
оскорушовом, брекињском, а од ситније: лесковином, сибовином, дреновом, чибуковином, 
машљиковином, глоговином и разном трновом.  
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Међу трновом шумом има особити род трна, ког у кнежевини нема нигде. Лист му је дугачак 
и узак, он сам расте као лесковина, висок, танак, прав; али су му бодље тако исто дугачке, танке, 
бодљикаве тако: да је онај сасвим пропао, који се у овакво трње, невидећи га завуче. Ово је једно од 
најужаснијих дрва, а напротив врло лепо и пријатно. Благодарећи њему на млогим су се местима 
сачувале наше старине у урвинама и развалинама. Овај трн могао би послужити за најбољу на свету 
тако рећи живу ограду. Ко би га око свога двора густо засејао; тај би слободно могао све и сва 
широм отворено држати.  

Од високе и јаке шуме има највише букове, а од ситне лескове, која рађа такве крупне 
лешњике, колико наши ораси. Овуда такве лешњике зову Светогорским. Осим букве и лески има 
највише трешњевог дрвета, које рађа огромне и врло слатке, свију боја, трешње. Оваквих се трешања 
редко где налази у целој околини и то само по виноградима и одавде каламљених. Од старине налази 
се још прекрасних каламљених, сваке боје, величине и предивног укуса: крушака, јабука, ораха, које 
све потурице, или као што - се сада зову Арнаути, беру, носе у околне паланке на Косову па и чак на 
Метохији, те продају на трговима.  

Траве има свакојаке у изобиљу, а највише једне ниске, а честе, врсте врло питоме, која је 
скоро са целог виса чичавичиног, потисла мало ниже све остале. Стока ову траву, веле, особито воле 
и веле више вреди од ње оку да поједе, но од остале 10. ока. На велику жалост једно што нема стоке 
и марве, а друго опет што чувари несмеју, од звериња, ову овуда да напасају и чувају; сва ова дивна 
и прекрасна трава пропада онако узадуд и банбадава, а шта ти још под Турцима непропада, и ко ти 
гледи на траву и травуљину код свију осталих ствари? Арнауги, или потурице Срби, из околних 
села, имају паша и сувише; па им ова чичавичка неје ни од какве потребе, а и марве и стоке немају 
тако млого и на одмет.  

По овом делу, а и свој скоро Чичавици, има различитог миришљавог цвећа, каквог нема ни у 
Дреницама, ни у Орлату, па ни на Косову и његовој околини. Настањени на Косову Черкези, 
лутајући овуда ради разних разбоја, најишли су веле на прави чај хинезски, који пију и у Приштини 
и Вучитрну на трговима продају. Јагода има сваке врсте, а нарочито малина, које су преко 2 1/2 
стопе високе, и у којих је јагода већа од шамдуловог плода, а једна врста кодико голубија јаја. Оне се 
увек деле на три гранаста кракића, и цвет им је леп са пријатним мирисом. Оваквог плода и воћа 
нема нигде на Косову и његовој околини.  

Од звериња има: вукова, а говоре и медведа. Ове две врсте нарочито се веле налазе у 
сјеверном делу Чичавице, који је сав обрастао огромном старом дубовом, или грмовом, шумом. У 
свој Чичавици, а нарочито овом њеном делу, налази се млото: зечева, веверица, ласица, дивљих 
мачака, јазаваца, лисица, вукова, српа и дивљих свиња, које у јесен огромну штету чине по 
потурчењачким, или тако званим арнаутским, околним селима. Оне чопорима иду у њихове њиве са 
кукурузима и тамо им окршаја граде. Од ових сам човек, па ма како био наоружан, несме да иде по 
Чичавици.  

У сјеверном делу Чичавице, а у поменутом њеном простору од 5. часова хода, по кадкад 
косовски и вучитрнски пастири дотерују на пашу марву и стоку. У старо доба испод Чичавице неје 
било никаквих села, а сад су се по нека, бегајућа од турског насиља, по где где населила. Само је 
веле било село Чабар, које је тако с тога прозвано: што је у оно (српско) доба, један чокот, давао пун 
чабар грожђа.  

У опште сви народи и свију вера причају: да је на Чичавици све до Косовске битке, а 
нарочито докле Турци још несу били заузели, под Махомедом Цариград, било равно 70. монастира. 
После битке косовске Бајазет је ударио на ове монастире, неке порушио, а неке попалио, опљенио и 
опљачкао; но су се они сви опет били подигли. Пошто Махмед узме Цариград и прегази Србију, он, 
веле, разори и са земљом сравни све монастире како у Првој Српској Светој Гори, која је због 
млогих калуђера прозвана ''Црна Гора,'' а код Турака ''Карадаг'' више Скопља, тако исто и овде у овој 
другој. Кад су управо ови оволики и силни монастири порушени, ми незнамо; а да су по неки од њих 
још и доцније којекако животарили, и да несу баш тако давно сви порушени, даје се закључити из 
овога: што на неким местима, око урвина, стоје још запарложени виногради; што је се оволико разно 
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воће и цвеће благородно још сачувало, а неје задивљало; и што на местима ових бив: срп: св. 
храмова, неје израстла огромна и стара шума.  

Код сваке чичавичке развалине и урвине има још од старине, по два по три кладенца и 
студенца, такве воде, какве нема нигде ни с једне ни с друге стране Шаре, почев од најјужнијих 
њених огранака пред Оридом, па све до изнад Куманова, а веле и даље до Витоша планине, којим се 
везује за Балкан. Све ове кладенце и студенице, тако звани Арнаути и дан дан: зову својом старом, а 
сада само срп. речју ''Студеньц''. Они сви имају имена, чисто српска, а међу њима су са своје 
највећма лечеће силе, најчувенији: ''Студеньц Деспотов, Студеньц Арсенијев (којег зову Арсене) и 
Студеньц Душанов (ког зову и Душманов), Студеньц Грозничави, који нарочито лечи од свију на 
свету Грозница. Вода у Студенцу душановом најхладнија је. Она је тако и толико студена, да најјачи 
и најздравији човек неможе у њему одржати прст више од 10. секунди.  

Само једна једита речица слева се са Чичавице, и из њених извора, по имену Невољанка. Ова 
речица, својим током дели поменути јужни од сјеверног дела Чичавице и улева се у Ситницу ниже 
села Невољани спрам Самодрже. У српско доба веле и причају: у Чичавици неје нико други живео 
до калуђера. Овај јужни део Чичавице, веле, био је сав покривен све самим женским монастирима. 
Њега је, истоку од Косова и сјеверног дела Чичавице, чувао градић један, тако звани ''Горњи 
Стрhльц'', а од западне стране и Дренице, бранио га је такође градић тако звани ''Дујевьц''. Код оба 
ова градића биле су и мале паланчице испод њих, са зиданнм кућама, од којих се урвине, као и од 
градова, још до данашњег дана виде и познају. Градићи су ови били прилично велики, на ужасно 
стрменитим литицама и ридовима. У овим паланчицама, ваљда су калуђерице, куповале што им 
треба, а своје израдине продавале; те су то и били мора бити само монастирски тргови.  

Даље је на јужној страни био такође градић тако звани: ''Горњи Стрhльц'' од овога па све до 
Дујевца, на подножју овог дела Чичавице, причају било је око (1).000. зиданнх кућа и разних зграда, 
од којих се темељи још и данас познају. Становници ове паланке, обрађивали су околне брежуљке 
испод Чичавице, што се види по траговима разорина. Од поменутог Горњег Стрјелца, па све до 
Дујевца још се и дан дан: а нарочито око тога Стрhлца, врло добро познају темељи од тих кућа. Шта 
више у понеким познаје се и где је која соба била, као и колико их је било. Прастари камени помост 
(калдрма) по свима улицама још се и данашњег дана види и познаје. По њој се и данас може 
прекрасно ићи; јер леска, која је из свију соба и бив: кућа, са осталом ситном шумицом израсла, неје 
могла пробити између огромних тесаних плоча српског помоста, састављеног од српско-народне 
тробоје са додатком још четврте зеленикасте. По овом помосту види се, да су улице биле праве и не 
одвећ широке. По њему се познаје, да је помост стари, јер је доста удизан, и да је овуда била врло 
честа и жива проходња.  

Код Горњег Стрјелца, паланчица ова салазила је испод вршка, на коме је он био, до дна 
планине у поток један, који је, по старосрпском обичају морао јурити кроз сву ову паланчицу, или 
бар средњи и дољни део њен. Овде је могло бити до својих 7. до 800. кућа зиданих, а колико је било 
незиданих незна се; јер ове неостављају дуге трагове по својим паљевинама, или разваљивањама. У 
сред Стрhлца стоји један преко 12. хв. висок самоставан оридак или литица која га је, по свој 
прилици, на двоје делила. У стени је овој за 3. кубична хвата удубљотина, у којој је била црквица 5. 
хвати дугачка, а 2 1/2 широка. Црквица ова морала је некада још више стајати над градском 
помостном површином (тереном); али је сада, због нагомиланих испод ње силних урвина и 
развалина, готово равна са овом. Она је само са јужне стране била зазидана зидом, или дуваром, кроз 
који је се у њу и улазило, а са свију осталих страна је укопина и удубљотина, руком човечиом 
учињена, у поменутом оридку. Са сјеверне стране у олтару издубљена је једна безпрозорна 
округлина, у којој је свештеник свршавао свету литурђију и просхомидисао.  

Од оног доба, па до данашњег дана, стоји непрестано овде једно, жуто као смиљ, човечије 
миришући мирисом светитељевим плеће. У главној, или великој, цркви, у којој је народ стајао, 
познају се, да су једна огромна камена врата над помостом за 6. стопа високо узидана била. Врата су 
ова од 5. стопа дугачка и 2. широка. Она су овде била залепљена онаквим истим кумсалом, какав је и 
стена; те се никако, до скора несу познавала. Тек у најновије доба, од влаге, овај кумсал, на једном је 
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месту, одпао; па је се опазило да то неје самосталан оридак но да је у њему даље издубљена још нека 
црквица, или бар соба, у коју је се из ове главне цркве кроз ова врата улазило. Тако овуда, за ово 
држе, кои знају, а ми држимо: да је то само свривница нека и више ништа. Њу су морали у оно доба 
зазидати у које су Турци рушили ове свете храмове српске. Над самим овим оридком, у ком је ова 
црквица, чисто као у васдуху, виси тако звани ''Горњи краљ Стрhльц.''  

Неки држе: да је се кроз помињата врата из цркве горе у град пењало и ишло, што је такође 
врло могуће. Само град заузима око 40 четвороугалних хвати у површини. Ниже овог града и 
паланке, чак, доле у потоку, стоји помињати Грозничави Студенац. На северној страни. ниже овог 
брда на којем је град, стоје, или као што овде, као и у нас у нах. крушевачкој кажу, ћуте, развалине 
неке цркве, код које је помињати Душанов Студенац. Одавде даље идући долази се опет до млогих 
развалина од цркви, крај којих, код сваке стоји по неколико студенаца; али им они, који идоше с 
нама незнају, ни имена, ни назива, изузевши једноме тако званом Арсене, ила Арсенијевом.  

Говори се: да је се овде први Арсеније архијепискуп српски, после светог Саве, а пре свог 
високог чина, изпаштао. С тога је се и допао св. Сави, узео га за свог ученика, а доцније произвео за 
архијепискупа целе Србије. За 1 1/2 час хода одавде долази се до једне огромне у риду, или литици, 
пећине, код које је једна мала прекрасно издубљена у риду, испосница, за 1 кубичан хват. Од пећине 
је на ниже страшна провалија, да се у њу несме погледати; јер се одма свест помрче, мозак заврти, и 
човек се врло лако може доле у бездан суновратити. Управо се незна како се зове ова провалија и 
пећина. Потурчени Срби, или као што се данас зову Арнаути, причају ово: да је Милош Обилић, пре 
по што ће поћи да разпори турског цара, овде долазио тада стањујућој ту вили и од ње се научио, 
како ће и којим путовима доћи до Мурата да га разпори.  

Милош је Обилић одавде недалеко у Дреници рођен и то у селу Обиљу, од ког је, по свој 
прилици, ако неје, село од његових предака, и презиме добио, а сада су ту и развалине његовог града 
и двораца. Што се налазе на Церу шабач. нахије раз: града Милошевог, и у пожаревачкој нахији, то 
нека никога несбуњује; јер властела српска, као и сви садањи руски и остали помјешчици, или 
спахије, имала је на разним местима и у разним крајевима земље српске своја имања. Кнез Лазар је 
владао Мачвом и Браничевом; па је у истима могао своме драгом зету давати и поклањати земље и 
имања, као што је и њему донела у прћију Милица Крушевац, Ниш, Прокупље, дан. Куршумлију са 
свјима свим околинама, и као што је Југова старија ћерка Вида могла своме мужу однети оне земље, 
на којима је њен муж подигао, од њеног имања данашњи Видин и тако га прозвао по њеном имену.  

Поменути Арнаути причају како је Милош дошао у царску службу и постао знатан и велики 
човек, овако: ''Цар из Призрена такозвани Душман (Душан) баш пред своју смрт, дојђе амо у 
Чичавицу да се мало одмори и пооноди од послова; па пошто је био код својега Студенца и његова 
црква, пошто је и ишао даље шетајући се, са својом свитом од црква до црква, дојђе до црква, која је 
изнад Обилића у Дреници. Овуда је Милош од 8. год. са остала деца чувао овце по Дреница и њеним 
планинама. Било је баш на пладнен кад су овце (плапдновале,) пландовале. Милош је носио са собом 
и своја секира сь која је засецао и закршћао разна дрвета, као што чине и данас наши пастири. Бојећи 
се да му који од другови пастири, из шалка несакрије ову, усекао је био дубоко у један пьд, да су јој 
и пола ушица у овај отишли, а сам је легао био на леђа да мало поспава. Од његова дисања сво је 
лишће на околна дрва трептало.  

Тако цар шетајући са своја свита осети ово трепетање и шуштање листа, па љубопитљив појђе 
да види, што је то? Кад се прикучи близу опази Милоша где спава, а погледа она секира, која је била 
скоро сасвим и са целим ушицама у дрво удерана. Цару се допадне Милош; па заповеди свити прво 
ону секира из пьњ да из главе, па после да га пробуде. Сва је свита изглављивала она секира; ама 
бађава, нико је неје могаја изглавити. Цар је овај Душан био врло велики и јак човек У целом 
његовом царству неје било ни већег ни јачег, па ни лепшег човека; он је могаја једним ноктом ту 
секиру изглавити, али неје хтео јер је се хтео да увери: да ли је ово дете одиста она секира заглавило 
у онај пьњ,? Он заповеди свита да оставе секира; приђе сам Милошу и пробуди га.  

Чим је се Милош пробудиа, одма се умиљато цару поклони, а цар га запита за име и одакле 
је? Милош каже: да је из прво село Обиље, које је се од тог пьња сво видело, и да му је име Милош. 
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Цар га запита: да л' би имаја воља да иде с њим у Призрен и тамо да му биде као син? Милош 
одговори: ''ја би с драга воља ишаја; али незнам ни ко си ни шта си, а после ја имам родитељи, па 
ваља прво њих да питам, те после да ти одговорим.'' Цар онако сь шала као прекорно рекне му: ''Е 
мој синак! Зар си ти толики одрастьн, па још незнаш за име свога цара, па ни сама цара?'' Кьд чује то 
Милош, он одма скине шапка, приђе цару скуту и руци и пољубив га рекне му: ''Ја нессам никад 
видео мога цара; али му име знам, као и дела његова велика и славна. Њему је баш онако исто име, 
као код она црква Студенцу, који је најбољи, најздравши и најстуденши у цела Чичавица. Сад би те 
молиа царе: да заповедаш, сь ова твоја свита свратити мога оца дому; тамо да запиташ мога оца и 
мајку: хоће ли да ме поклоне теби? па ако хоће, ја ћу радо појћи. И још би те молиа: да ми допустиш 
да си одем понапред дома и да јавим родитељима да обед справе.''  

Цар му све допусти, а Милош сь лева рука и то сь два прста изглави он своја секира из пьња, 
поклони се цару; па си оде дома. Цар сь своја свита појђе Милоша оца кући и у путу каже својој 
свити: ''Ово је детиште сам Бог ук'расиа сь сва прекрасна својства; дао му је прекрасно лице, 
темељан, висок и прав, као стрела, узраст, велики, добар и бистар дух, разум врло добар и бистар, а 
говор одрешан, кратак, чист и јасьн. Оно говори не као детиште; него као какав већ одрастан и 
угодинама човек. Заслужује да овакав дар непропадне у простом, али најсретнијем, сеиском животу 
и хоћу да га узмем: да буде земљи од већа корист; но што је прост пастир.''  

У тај збору дојђу до кућа Милошева оца. Мајка Милошева била, је крупна и велика жена, а 
дојке је имала преко обичаја велике. које је морала, кад иде преко рамена претурати. Цар некако 
спази то, насмеја се и рекне свити: ''Од хаткиње и хат бива'' (или ''од кобиле и ждребе.'') Милошев 
отац био је задружан и богат човек, угости цара и поклони му Милоша. Цар одведе Милоша, одрани 
га у свој двор и даде му своја ћерка за жена''. Ово се последње односи на цара Лазара, а не Душана.  

Причају: да се даље одавде на једном оридку, налази за 15 хв. висине нека закључана 
огромним катанцом гвоздена врата, која се скоро никако невиде од крша и шуме; да су обидивали, да 
овај обију и т.д. па никако несу могли и т.д. Млого би се којешта нашло у Чичавицу; али треба млого 
глава, новца и времена. Ово оволико напоменусмо, неостављајући још Чичавице, јер смо преко ње 
прошли, прегледали у неколико народ овд. тако звани Дренички и т.д. О овоме путу, па све до 
Девича, хоћемо још коју да кажемо; али пре, него што пређемо кроз Дреницу треба да кажемо ово: 
да се она дели на Горњу и Дољну Дренцу и мали комадић земље, тако звани: Орлат; да се у сва три 
ова комадића земље налази 40. села са 789. кућа; да у овим кућама живе, у 431. све сам Србин 
потурчен, који врло мало зна арнаутски и који више српски но арнаутски говоре; у 258 такође 
потурчен Србин, али који подједнако говори и једним и другим језиком; у осталих 100 кућа чисти 
Србин и православни, који такође, као и по свој Правој Србији, зна арнаутски, као и срцски, јер без 
овога живити и тако рећи и дисати неможе.  

Од поменутих 40 села шест спадају на Орлат, онај мали пределчић северно од Дреница. У 
њему је најзнатније сеоце ''Орлат'' са којег се тако и цео овај комадић земље зове. Орлат овај знатан 
је био с тога: што је у њему био пуст прекрасан српски монастир све до 1845. год., а те год. 
Орлаћанске потурице разориле су га сасвим и себи неку накараду у изледини џамије подигли. Веле, 
да је овај монастир више пута пустео; али је се увек опет оживљавао. Њега је опљачкао Бајазет одма 
по косовској битци, Махомед, по прегажењу Србије и онај Татар паша са својим Татарима, кад 
Арсеннје 3. побеже из овог краја; али је све до Јашар паше певао и животарио. Последње калуђере 
Јашар је из овог монастира, веле, набио живе на коље, јер несу могли кроз потурице никуд умаћи и 
тако несамо опусте ова дивота и красота, него је још Јашар и поруши, а поменуте 1845 год. одпавша 
његова чеда, од њега и свете му вере, савршено га већ утамане.  

Он је био већи, старији, знатнији и лепши од дан: Високих Дечана. Био је крстоизгледан са 
1.огромпим кубетом над саставима пречага крста подигнуто у име Спаситељево, и имао је још 12. 
мањих за знак 12. апостола христових. Био је сав веле живописан фреско, а олтар и најглавније кубе 
арабескама, од којих каменчиће разних боја и сада продају околни Арнаути кујунџијама и другим 
држећи, да су они жзти од злата и т.д. Над све тројим вратима, као и унутра пред препратиним 
водећим у главну цркву, били су од камена прекрасно изрезани разни светитељи; а нагрђене лафове 
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и другу зверад постојећу и из Апокалипса, Арнаути још данашњег дана повлаче по свом селу и 
околини. Од свега овог виде се трагови у невешто назиданој џамији, као и од олтарска арабаска и 
других прастарих српских живописа. Спољашњи сви дувари овог дивног и непостижног храма, били 
су онаквим истим углачаним и уцакљеним, од народне тробоје, мрамором озидани, какав се и данас 
још у Дечанима налази.  

Сад нам долази Д. Дреница са својих 9. села и то: 1. Овчарева 15.к. 10.п. 5.с. има у себи троје 
урвине од цркви и огромно старосрпско гробље, с натписима 2. Ракитница 15. к. 10. п. 5. а: са раз. 
храма св. Ђурђа; 3. Мируше 45 к. 30. п. 10. а и 5 ср. раз. св. Петке, Успења Богородице св. Николе и 
другим. Има две прекрасне џамије оловом покривене, а оне су подигнуте на развалинама срп. цркви: 
4. Свињарина 30. к. 20 п. 5. а и 5. с. има огромно старосрп. с нат. гробље, прекрасну месност, две 
разорене срп. цркве и лепу зидану, од српских цркви, џамију све од самог тесаног камена: 5 
Родишева 8.п и 7. а. 6. Кућишта 15 п. и 10. срп. цигана са две разорене цркве, 7. Глина 15, п. и 5. а; 8. 
Средња Глина 10. п. и 9. Лауша под којом је монастир Девич. Има 60 к. п. и 13. цигана српских.  

У Горњој Дреници су ових 25. села: 1. Петрушцца од Приштине 7. час. 12. к 1/2 п. а. са 
развалинама градића старог, раз. 5. цркви и гробљем старосрпским; 2. Крајмировице 1/2 ч. 20 п. и 5. 
с. 3. Селдар 1/2 ч. 20. п. 5. с. 4. Бањица 1/2 ч, 12 1/2 а п. са развалинама цркве св. Саве Јерусалимског, 
5. Некавица 1/2 ч. 10. п. 10. а. 6. Кишњарека  1/2 ч. 15. п. 2. с. 7. Коморан 1/4 ч. 20. 1/2 а п. 3. с. са 
разним развалинама; 8. Забељ 8.1/2 п. а. 9. Кораћица 4. п. 4. а. и 4. с. 10. Штрбулова 1/2 ч. 10. 1/2, п, 
а. 11. Глоговци 15. п. 5. а: 12. Поклек 8. а. 4. с. 13. Добрашевци 1. ч. 10. 1/2 п. а. 14. Грабовце 20. 1/2 
п. а. 5. с. 15. Дреница 20. п. 10. а. 16. Помазетин 10 1/2 п. с. 17 Белошевци 4. п. и 2. с. 18. Кузмин 10 
1/2 п. с. и 4. а: 19. Обилић, 8. часова од Приштине 13. п. раз. дворова и града оца и Милоша Обилића, 
цркве његове, храм св. Ђурђа и гробље старосрпско, 20. Глобаре 10. п. 2.с. 8.а, 21. Чикатово 15. п. и 
5. а. 22. Грахово 8. и. 23. Домарек 15. п. 5. а. раз. цркве, веле монастира неког, и старосрпско гробље, 
24. Доброшевци 20. п. 10. с. и 25. Г. Седлари 10. 1/2 п. а.  

Цео овај простор има до 10 часова у дужину и скоро до 6. у ширину, а наслања се западно и 
југозападно на равно Подримље, или Метохију; источно на Чичавицу, планину и Косово поље; 
сјеверно на Стари Колашин; а од југа на Црнољевске планине. Источно од реке Дренице, с брдом 
Голешом и планином Грабовицом припада приштинској нахији, а од западне стране реке Дренице, 
са Чичавицом, припада вучитрнској. Најзнатније и највеће су му планине: Дренца, из које извире 
река истог имена, Чичавица, Грабовац и Девичка планина, историјски је знатно и брдо Голеш. Све су 
оне покривене лепом и добром доста старом дубовом и буковом шумом. Земљом је свуда плодна да 
неможе плоднија бити. У планинама неналазе се трагови да је кадгод разна руда вађена.  

Од Годеша 1 1/2 час идући овим пределом додази се на реку Дреницу, на којој је српских 
краљева мост тако звани ''Лапушпик'' а мало даље, крај пута, стоји или као што кажу овде ћути, 
турска стражара, која не само озвачава границе призренског, приштинског и вучитрнског округа, 
него шта више прегледа пасоше и наплаћује тешку бождарину од сваког путника, којега се небоји и 
нестраши. Овим путом иде се из Приштине у Ђаковицу за 14. часова, а из Ђаковице до Дечана 5. До 
Дечапа с Косова могао би се други краћи у 9 часова пут направити, кад би се ишло речицом 
Дреницом између Чичавице и Грабовца, па даље преко села дреничких и подримских или 
метохијских.  

Пошто смо тако у опште прогледали Дренице са Орлатом, сад нам ваља да напоменемо другу 
страну нашег путовања преко ових. Беше то одвећ топал и загрејан дан јулски, кад се, са 
познаницима, кренусмо, да пређемо преко Чичавице. Дуго смо и дуго шврљали по клетом Косову и 
сами незнајући шта нас је везивало зањ и ако би при сваком погледу, при свакој помисли, нањ, при 
свакој размисли ситили се оног, што је за вас најгоре и најцрње, сетили се пропасти и гробнице 
наше. Кад човек дође у какав свој крај, па ма он и гробницу престављао, као ово Косово, опет га 
нешто за ту месност везује, само ако је исту колико толико проучио и упознао се с њом.  

Тако управо лутајући и завирујући у сваки стари грм, (а свега их је на овом пољу 5.) којег су 
Черкези засецали, неосетно дођемо до тако званог Добродубског хана, на путу приштинском, за Пећ. 
У њему ти је било и сувише таквих гостију, од којих би се згрозио и ђаво у паклу, а камо ли човек на 
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земљи. Све то пијаше некакву ракијетину (мастику) можда још љућу и отровнију од шпиритуса. Ту 
је био помешан прави Арнаутин Латинин са Черкезом и Татарином, који се од Арнаутина врло мало 
разликоваху, што се боје лица тиче. Ту је био помешан таво звани сада Арнаутин, или потурчени 
месни Србин, са потурченим Србином из Босне и Ерцеговине и ови се ни учему, до мало у 
произношају појединих и неких речи, неразликоваху. Ту је била права Османлија са Циганином обе 
вере, која се од ових неразликоваше своро ни у чему. Где се саберу више људи из разних 
народности, негдедајући, што се никад несу видели, што несу једне вере и т.д. они се по типу лица, 
једнакости језика и тела један другом придружавају. Тако је и овде било.  

Османлија вољаше да седи са овим Арнаутином правим, Черкезом, Татарином, а особито 
Циганином, и ако незнађаше ни једнога језик, и ако се немогаху разговарати, него са потурицама 
овдешњим, из Босне и Ерцеговине. Православни Циганин беше некако средина између Османлије и 
ових потурица, ама првоме и оном правом Арнаутину више нагибаше Нас неколицииа сеђасмо на 
страни, па сваки за се разне мисли мишљасмо. Потурице из Босне, Ерцеговине и овдешње, 
негледајући што их ми незвасмо, дођоше нама, са својим сеџадетима и пошто нам турски назваше 
бога, држећи да смо и ми мухамеданци, одпочеше српски разне разговоре.  

Ми смо се сви понашали, као прави Турци, или бар њихови поданици, ама све узалуд: 
''познаје се анђео од ђавола,'' вели овдешња пословица и ''песак, од воде.'' Наше друшство говораше 
турски, као цариградски Турци. Тај језик страшно мрзе сви потурчени Срби, и ако, незнамо зашто, 
арнаутски одвећ воле да говоре. Морало је се окренути по нашки. Говор је ишао непрестано на рачун 
Османлија, Черкеза, Татара, Цигана и правих Арнаута. Из свег тог говора можемо само ово навести: 
да између потурица ов: које се зову Арнаутама, тако званим Гегама, потурица босанских и 
ерцеговачких, с једне и између правих Арнаута, или тако званих Тоска, и Османлија друге стране, да 
и непоменем Черкезе, Татаре, и турске Цигане, као дошљаке, — влада страшна и ужасна мржња, која 
као вулкан тиња а којој треба најмања одушка; па да све ове народности, које лабаво везује 
мухамеданизам, разпршти на све стране божијег света.  

Ово што наведосмо, нека се неузме одма, као да то иде у прилог Срба. Ови сви мрзе и на 
Србе, као оно брат кад на брата омрзне; па све један на другог очекује да призна своју погрешку, 
моли за опроштај и надокнади некакву непостојећу оштету и увреду. Сви су ови далеко од помисли, 
да ступе са Србима у заједницу, изузевши овд: потурице, које то једва чекају; јер им је османска 
влада изашла на нос, иако им, према православним, баш ништа хрђаво нечини. Разуме се само по 
себи да смо ми свуда исповедали српско питање и то у ошпирнијем размеру, но што је у ствари; али 
је све било узалуд. Симпатије се има, а и омразе, а не праве антипатије. Ови нам сви желе зла само 
зато, да неби кадгод дошли до таквог стања: да их за издају земље и вере неукоравамо, што неможе и 
несме бити; јер то несу вољом учинили, но нагнани силом, страшним османским варварством и 
нечувеним мукама. Да то нису учинили у Правој Србији, њих би Османи сбрисали с лица земље, а 
ово заоставших Срба у православљу несу зато сбрисали с лица земље: што им је требало робова, 
слугу, радника, који ће их хранити и гојити и који ће им све послове на место њих вршити.  

Опростивши се са нашим Србима мухамеданцима, које ћемо од сада звати Потурицама, па 
нека нам се то незамери, јер нечинимо из хрђаве намере и подсмеха каквог, но ради краткоће и 
лакоће, — ми дођемо на скоро равну обалу Ситнице, спрам села Црвене Водице. Што се зове 
Ситница има и места. Валићи су јој ситни као сузице какве, а не као обични вали овакве, оволике и 
овој подобне, речице. Вода јој је слатка, прозрачна, бистра па још и студена и може се пити без 
икаквог застајкивања и кањења. У ово доба године, она је најплича; те тако дохваташе до половину 
трбуха нашим коњима. Дно јој је сво усејано врло ситним камењицем, које надичи више на крупан 
песак, но камење. Овдешњи становници хоће да виде и у њему изломљене и размрвљене кости 
косовских јунака. Ширина јој корита беше нешто више, од прилике, од 5. хвати. На левој страни 
њеној обала јој је мало виша, а кад се на ову узађе, онда се ваља прихватати скоро, као крв, 
каменитог брежуљка, огранка чичавичиног; те кад се на овај узађе, улази се у повелико српско село 
од својих 30. и више кућица са 4. потуричке, које Г. Хан и други путници зову Арнаутске и ако 
незнају ни речице арнаутски.  
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Као што је се приличило, тако смо се и ми, али каоТурци, свратила овом једном нашем брату 
потурчењаку. Примио нас је прекрасно, и то онако исто како само прави Срби примају и ако неје 
знао, ни ко смо, ни пгга смо? Нама је требала његова препорука једноме управо харамбаши, такође 
иотурици, која се зове Арнаутином, у Бивољаку селу. У целом овом селу само је једна једита кућа и 
то овога тако званог Арнаутина, а он је се у ово село овде настанио чак из преко Чичавице и дела 
Дреничке планине из села тако званог Дренице. Он нам је предлог и молбу одма уважио, и пошто 
нас је почастио, чим је Бог дао, (грком кавом и ватром за дуван) пошао је с нама до Бивољака. 
Оданде смо прошли такође српско село тако звано Јанинавода, па испод Лесковчића, такође срп: 
села, дођемо у поменути Бивољак.  

На место овог села Јанинавода, погрешно су млоги путници стављали Јањево. Баш спрам 
Лесковчића залутасмо некако у силним и прегустим лескама, кроз које смо се више од 2. часа 
мотљали док неизађосмо на прави пут. Наш Црвеноводички пријатељ нуђаше нас, да се свратимо у 
Лесковчиће, српско село, некаком добром домаћину и човеку, изпочетка све влаху, па влаху; па кад 
виде да нећемо никако, да би нам боље осладио овога доброту и богаштину рече: ''та то вам је прави 
Срб де, као што су и наши стари били''. Овим је хтео да изкаже не мржњу спрам тога из Лесковчића; 
него највећу похвалу и љубав. Боже мој! како опет ово исто име, покрај у појединим добрим, у свима 
осталим приликама означава највећу мржњу, злобу, завист, пакост, освету, увреду, па и саму смрт? 
Несу бадава људи казали: свој свога највише воле; али кад мрзи, нико га тако неможе мрзити, или 
оно: што ти је ова оволика рана и што, као и остале, незарасти ? од брата је.  

Та српска тако млогохваљена породица, и ако је сада нешто пострадала и осиромашила, зове 
се Вукановићи. Ми забележисмо ову породицу и ако је невидесмо, као и Лесковчиће њихне. 
Мислимо да нема села на свету, које би право име носило по ономе шта на његовој месности расте, 
до овога Лесковчића; јер је одиста сво и обрастло у самим Лескама.  

Рано смо стигли кући кумбара, (кума) нашег црвеноводичког пријатеља, Алијије у Бивољак. 
Осим овог дошли смо још и у добар час; јер затекосмо ту, где спава, поглавицу целог тако званог 
Елшанског племена, које живи у већем делу Дреница, а које још слави св. Николу, но које је у исто 
време још и најмање од свију потурчених српских племена, а сада арнаутских. Овај домаћин у 
Бивољаку имао 3—4 одрасна сина, међу којима је најстарији већ одавно био ожењен. Негледајући на 
то: што их оџе, као мухамеданце, обрезују, дају им имена и т. д. они опет, по православ: вери, имају 
своје кумове, које зову ''кумбар'' као свети, јасни чиниоц прастарог срп: кумства и т.д. Чим су овог 
нашег црвеноводичког вођу спазили укућани, одма су му сви дотрчали и пољубиди га у руку и 
мушко и женско, питајући се и поздрављајући се с њим. Шта више, не само она жена, алијна, којој је 
овај тако да се изрази покрштавао децу, или којој је деци имена надевао, него и друге две дошле су, 
онако исто као праве српкиње, поклониле му се, пољубиле га у руку, ударајући још и челом у ову, 
опет се клањале, питале, поздрављале, постојале, па и отишле. Само матори кум Алија, или домаћин, 
то неје чинио. Он је онако по правом османлијском начину ударао главом о главу кумову, час код 
десног, а час код левог увета.  

Треба да знате, да је наш Алија човек од изображености — цивилизације. Та он вам је чак у 
Цариграду био, па још у царевој војсци и из ове у два маха бегао, док већ једном није сасвим 
измакао; те се сада непрестано и пише у умрле. Истина да се он при сваком попису војинства мало 
прикрије; да се зове качкин, које је ужасно име у Турској, јер значи човека разбојника, који је изван 
домашаја царских закона, коме цар несуди, ког може царска власт без суда и пута убити, ама и овај 
качкин опет узамен зато може свакоме, само ако је јачи; чинити све и сва, па му нема ни суда ни 
пута. По самом говору, прехитром увијању, услужљивости и лености у свему, као и слободнијем и 
силнијем понашању, већ би ијоле бистар човек одма у њему видео како у нас зову, светског 
пробисвета. Док је он донео грку каву, мало сира и млека, да нас почасти, међутим је се пробудила и 
поглавица целог Елшанског, ако ће и малог, но свакојако јуначког, племена.  

То беше прави стари српски тип, човек вишији од 7. стопа, дуга лица и врата, коштуњав, 
сухих дугих, а уских, образа, висока угластог чела, које пада на очи и ове као заклања, дугачка мало 
на десну страну крива и повисока а равна носа; довољан простор испод овог и разрезотине горње 
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устне; дољна вилица развијена како треба; очи осредње плаве; бркови танки већ сасвим седи; уши 
повелике здраво одвојене од главе, а при дољним окрајцима слепљене са главном кожом, и тако рећи 
савршено без затиљка, са равним одозго теменом. Ово је прави и чисти српски тип, који је и у свију 
тако званих Гега Арнаута, или потурчених Срба, који су научили шкипски језик од Тоска и Млечића, 
кад су ови владали Скадром, и другим градовима, пошто га продадоше Стефан син Лазарев, Ђурађ 
Бранковић и друге срп. Деспоте.  

Осим свега овог, он беше још и потпуно разборит, јуначан, паметан, и бар за сада, у свему 
поштен и карактеран човек. Понашање му беше чисто старосрпско, Он немаше ни азијске претеране 
укочености и надутости, ни мајмунске, робске а претеране унижености, ласкавости и пузења, док се 
у свему томе особито одликоваше наш кумбар Алија. Само по неки пут насмејао би се блебетању 
овога, а опет више пута не беше му и по вољи и очигледно љућаше се на лажи и измишљотине 
алијне, док се ми из свег грла кликотасмо. Ми смо дуго говорили о путу до Девича, али наша 
поглавица решитедно одби до сутрашњег дана, док невиди шта је се још догодило између његова 
племена, Елшана и даље од њих живећих Гашана, који славе св. Јована. Баш пре једнога дана побила 
су се ова два племена; Елшани су разорили 5. кула Гошанима и убили им 4. човека; и ствар се тако 
лако неможе поравњати све дотле: докле од Елшана, или Никољштаца, тако исто не падне толико 
људи, колико од Јовањштака, или Гашана, док се не поруши толико кула и т.д.  

Све је ово још и којекако лако савладати; али рањенике не. Ови се сматрају као и убијени и ту 
се највеће заваде изроде. Наш Селман, тако му беше име, позва нас својој кући у селу Дреници преко 
Чичавице; па ако се ништа до сутра недогоди, гледа ће да нас пошље по једном свом рођаку, који је 
се оженио од Гашана; а и ако што буде: онда ће нас лепо довде довести одакле нас је и узео. Обећа се 
још, да ће ударити на тако звани ''Краљев Студенац'' скоро на врху Чичавице, и да ће нам га 
показати. Овај је Студенац још и хајдучки; јер овуда само хајдуци иду. Наш вођ и сам морао је тако 
путовати; јер је се бојао да га иза сваког грма и трна неубије какви Гашанин. Нас шест душа 
наоружаних, тако рећи од пета до перчина. кренемо се полако, те уз Чичавицу тамо и амо по 
кршевима и онако на сумце, одпочнемо пењати се. Уколико смо се више на Чичавицу пењали, у 
толико смо све ниже и ниже остављали разну ситнију шумицу, па шумарке, па бог ме воћа и праву 
шуму, па напоследак још и дубову и грмову; те зађосмо скоро у саму букову.  

Идући овом, скоро под самим врхом, у једном ужасном месту, сврнемо улево; те дођемо до 
Краљевог или сада такозваног ''Хајдучког Студенца.'' Наш је Але изпочетка трчкарао напред пред 
оним из Дренице, да би се пред нама показао храбар и слободан човек. Причао је, како је у свом веку 
убио више од 30. људи. Све што је говорио претеривао је: јер онај из Дренице рече: ''неје више славе 
ми од 6.'' Пошто се већ приближавасмо опасном месту, он би час намештао опанке, час завиривао 
око дуге пушке, час се тобож одмарао и т.д. Дреничанин га је добро познавао; па је ћутајући, као и 
сва дружина, пошао напред, а тиме и изложио се првом непријатељском метку. И да се несу 
завадили са комшијама, опет је овуда увек пуно хајдука и по двојица тројица несмеју ићи.  

Вођ је тако рећи и неприметно, сваки џбун, сваки трнић, и свако дрво најпре прегледао, па 
онда спрам њега долазио и даље одлазио. Ове је ово чинио, а опет је се пред нама старао да се 
покаже да то и не чини, јер баш и кад би видео кога, ваља се показати да га невиди; ама у исто време 
непуштати га са око и прста са обараче пушкине. Била је мртва тишииа и од нас и целе ове месности. 
У овој дођемо и Краљеву (хајдучком) Студенцу. Око овог је свуда бистро око вођево одма 
разгледало и пошто је видело: да ту неје овог дана долазила нога хајдучка, развеселио је се; те 
поседасмо.  

Он нам говораше да се неплашимо, јер од кад су се Елшани побили са Гашанима и једна и 
друга страна на међама својим једна другу прежају. Ако би случано која чета Фонда и застала овде 
пре овог покоља, или се гашанска некако провукла овамо мишљаше: да ће нас држати за царске 
људе, који иду да ту свађу расправе; те и с тога нема места страху. Нарочито овако морају држати: 
што идемо на коњима; што су нам на главама фесови османлијски и одело царево (европско) и што 
имамо оружје. Још су нам само недостајале сабље; па би изгледали прави царски људи. Ово нас 
истина мало охрабри, али говор о Фондама (латинима Арнаутима), који на све и сва нападају, неје 
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нас млого охрабрио. Наш је вођ сам хтео да нас мало охрабри, а ми и ако смо говорили, да се 
небојимо ништа и да ћемо се бити, но душа ваља, кажемо, видило је се да су се, осим вођа, били се 
сви већма уплашили од нас самих.  

Да се покажемо као свуда, и у овим крајевима, слободни људи, ваљало је: да се, по месном 
обичају што више дере, ларма, пуца и т.д. што је наш Але својски предузео. Он је опет развезао бив: 
завезани свој језик; понашао се, као да је на Косову одржао победу; хвалио се о свему и свачему, 
међу осталим како где погледа онде и убије и т.д. Вођ би, кад већ преврши, рекао: ''смањи мало 
смањи; ваљда неће бити све тако, као што причаш''. Але би се на ово чисто налазио увређен.  

После ручка, код овакве дивно и прекрасне воде, одпочело је се гађање. Њега је, разуме се по 
себи, одпочео Але. Гађало је се, да не рекнемо баш у дебло једне букве на једно 40 корачаји; но у 
једну рачвасту грану њену. Наш Але неможе да погоди никако, а тако исто нико и од нас, као за 
пакост. Он је викао, дерао се, псовао, претио пушци, оку, руци и чему неје; али узадуд, грана дебела 
за 1 1/2 стопу у пречнику стојала је баш неокрзнута. Наш се вођ неје мешао у ову нашу игру; но је 
непрестано на све стране зверао и управо нас чувао. Он рече Али да мало престане, што овај и 
учини, и да се спремимо да идемо; али да се још мало одморимо, јер је још далеко било до његова 
села и куће.  

Све је се опет почело по 5—б пута умивати; све јести још ово мало заоставша хљеба и сира и 
пити ову здраву краљевску воду из краљевског студенца. Сад устаде наш стари вођ (било му је преко 
68 год. а Алији око 50) Стаде уз једно танко дрвце, узе једну његову тек истералу младицу тању од 
оних танких плајвазића у записницама, садера лист са ове, и једном травком привеза је мало и с 
једне и друге стране за њену гранчицу, да је неповија поветарац. Ми смо сви гледали и чудили се 
шта му је, незнајући за шта чини, ни зашто то чини? После тога измаче се равно 20. корачаи, седне 
на земљу, узе своју дугу пушку, напери на ту страну где је превезао ону младицу и рекав: ''гледајте''! 
у иста мах опали и да видите чуда.. . као ножем куршумом по сред оне младице, пресекао је! ми то 
сви видесмо и похвалисмо га, а наш бивољачанин окуњи нос, као ћуран своју надносницу. Наш 
дреничанин, неје се тиме ни најмање дичио и поносио; но је остао онај исти стари и још скромнији 
Селман, који је и био.  

Одавде пођемо и узађемо на врх Чичавице. Тек је на овоме сва дивота и красота. Колика је 
дуга Чичавица с једне и друге стране на овом месту, и колико је се год могло прегледати, савршено 
је равна, а за пола часа широка свуда, као да је насип неки, а не врх планине. Цела јој је површина 
обрастла самом миришљавом травом, по средини њена врха познаје се стари пут српских царева и 
краљева.  

Селман је о свему овом приповедао, као да неје мухамеданац, и као да је из наше српске 
паметарнице, то што је приповедао, читао. Он је боље нашу паметарницу знао, као и прошлост, но не 
само као понеки ђак из наших средњих, но шта више вишијих завода, а неверујемо да се неби и 
млоги наш научењак пред њим у овоме застидео. У њега беху шире груди и шире познавање српства 
скоро од свију нас, јер му ово беше: од Једрене до Јадранска Мора, од Морије (Грчке) и Солуна до 
Никопоља и т.д. Он је био сасвим отворен спрам нас и врло весео што је доживео: да уведе у своје 
село госта чак из Морава (кнежевине Србијце) и да га почасти у својој кући.Дуго смо се на врху 
Чичавице о свему и свачему разговарали, док напослетку несмо се кренули те почели силазити низ 
западну њену страну.  

Још је било опасности за 1. час хода, кроз саму букову шуму, која је и с једне и друге стране 
прастарог српског пута била сва изрешетана самим куршумима. Пут је овај водио у Девич и прав је 
готово као стрела, а још се и држи. Шири је од 3 хвата. И овуда се непрестано зверало, а наш вођ 
говорио би само нама да ни једне стопе, кроз сву ову шуму, иза њега неизостајемо. Кад смо већ 
прошли и ову опасност, почели се приближивати самом селу и непрестано спуштати већ низ голе 
огранке Чичавичине, тада тек опет настави наш Але свој хвалеж и остало. Причаше нам: како је у 
два маха нападао ове године иза заседа, покрај пута, у оној шуму, на пролазеће, како ови, чим осете 
да има ко, одма и сами скоче на другу страну пута ухвате, прво дрво за бусију и одатле се пушкарају 
и т.д. Како особито воле да напада на Цигане, јер вели: ''Чим ја дренем, а они оставе све што имају па 
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се куд који разпрште и т.д. Овде га пресече наш вођ па рече: ''А да те неодбрани Азир, шта би било с 
тобом од Цигана?''  

Заћута ти наш Але, као заливен. Вођ причаше како се добро бију и Цигани, а нарочито турски 
и како се недају тако олако, као и сваки човек што се неда. ''Из саседа кад човека нападну, мора се 
свако бојати; ама да се брани бранисе и он! Што је право и Богу је драго! И миш се од мачке брани, а 
камо ли човек од човека. Оно истина и људи несу сви једнаки. Нетко слабији, а нетко јачи. Ја кад сам 
био млад добро сам гађао. Једном ме ухвати неколико грозница; па за пола године несам могао 
никако погодити биљег, а момчад ми је се сва посмевала и презирала ме. Дошло ми беах да се 
убијем. Пок. отац то спази и кад дознаде шта је, заповеди: да ми сваки дан пеку меса и да се за ме 
коље по једно јање, или јаре. Ја се закратко време опоравих, рука ми очвршћа опет; па кад узимах 
пушку, и кад је изтуривах, она се и неосети; те тако опет почнем добро гађати.''  

За нашег Алу причаше нам вођ: да је добар јунак, ама се још у аскеру тако пролагао, па 
неможе да буде док нелаже. Жаљаше се, како се у војсци покваре поштени и ваљани људи, а ми у 
себи мишљасмо: тако ти је свуд, па на нашу велику жалост и несрећу и у нас. 

У томе говору, а у први сумрачак, сађосмо у прекрасну, котловинасту равницу, кући нашег 
вође. Он има одвојену и кућу и двориште за госте, и док смо се о свему и свачему разговарали, 
долазила би његова брата мушка деца, поздрављала би се сама правим српским обичајем, пружајући 
леву руку, а десном прихватајући к срцу; но све на арнаутском језику, па и сам брат вођев, у ког је 
већ син на женидбу, већ је заборавио српски: Вођи нашем то паде тешко, тим теже: 
што ми неговорасмо арнаутски, па и кад би знали тај језик тешко би га говорили. С тога 
проклињаше, ама српски, час кад је његов покојнн отац за овог млађег му брата узео жену латинку 
из ђаковичке нахије, која неје знала ни речи српски, па неје хтела ни да научи; но му сву кућу 
''полатинила.'' Овакових само пет доведених из ђаковичке нахије скоро су не само сво ово село, но и 
још 3. оближња обрнули у арнаутски језик. Сва младеж говори већ само арнауски!  

Он је скупио био то вече око 10. првих људи из свог села, да их за хатар у част својих гостију, 
такође почасти и угостн, а гостима да друштва и више забава набави. Сви су се ови онако исто 
понашали и о свему и свачему, али скромно и умерено, разговарали, као што чине у нас стари и 
паметни људи. Кад би који дошао, он би се прво упитао са домаћином, па редом с нама свима, 
гледајући и мерећи, по својим рачунунама, да се прво упита са оним, који је старији, па с млађим и 
млађијим и т.д.  

Наш домаћин неје изводио пред нас своју женску чељад због тога: што је он дуго живео по 
паланкама, а нарочито у Вучитрну; што је у неколико, ако не проникао у Коран, а оно у његову, 
ваљда, суревњивост спрам женских; и што су му жене биле махом из ђаковачке нахије, које незнају 
српски, а он их с тога и неволе. Овој његовој неразположености нарочито је још и тај узрок: што му 
од 5. промењених и преживелих жена ниједна нероди сина, насљедника његове части и имања но све 
девојке; па ће све то и да пређе на једно једит мушко дете у кући његовој и брата му, на његова 
синовца, који у мал што неје у узрасту достигао свога високог и вишег од 7. стопа чичу.  

Штогод је било на вечери ових потурица, или Арнаута, све је то жељно разпитивало и 
изпитивало о нашој кнежевини, а њихној Морави, Шумадији а у грдњама Шијачкој земљи. Причали 
смо им о свему и свачему. Управо ми смо им морали тако рећи читати лекције: из полиције, 
администрације, финансије, грађанског права, кривичног, трговачког, поступака, војеног устројство, 
које се неје допадало нашем кум Алији јер му се увек кожа најежи, кад само чује реч војник, о 
грађевинама, текници, индустрији, дипломацији, политици, свему и свачему; па напослетку како 
изгледа и хоџа наш београдски колико има и какових жена па и хакам јеврејски, које никад несмо ни 
видели и т.д.  

Ово им је се све страшно допадало и сви једногласно одговоршпе, кад их упитасмо: шта 
мисле о Шумадији ? ''Моћно добро, нема ћаре! Нека Бог поживи и уздржи; па ваљда и за нас неће 
бити лоше.'' Наш домаћин, кад је о равноправности свију вера, а нарочито, како се сви у једно 
гробље сахрањујемо, чуо, био је толико раздраган; да је у присуству свију скочио на ноге, поклонио 
се имену нашег кнеза, заплакао за великим Михајилом и јавно рекао: ''Нек се само крене Шумадија, 
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моја је, и мог племена пушка помогла да први пут Шијаци Бошњацн под будалом Хусеин 
Капетаном, надбију псећу царску војску, а моја је пушка, и мог племена, помогла, да псећа војска 
побије будалу, кад неје био човек но нас, —моја ће пушка и мог племена учинити: да Моравци 
побију нашег душманина; али на велику жалост нема памети у Шумадинаца, нема мозга, нема ума и 
мудрине Михајилове! Сњим је све у гроб закопано, и ми смо овде изгубили надежду; те тако и 
живимо дан и комад.'' Ово су све потврдили и остали клањаићи се код речи Михајил.  

Ми смо унеколнко са задовољством побили све разлоге: да смо сад и глупљији, слабији и. т.д. 
но што смо били у време пок. кнеза великог Михајила. Само паметан рад и то пре судара нашег са 
Османлијама, ако нам ови неуступе без рата ове земље, могао би учинити то: да би се сви ови људи 
обрнули за нама и пошли братски с нама. Овим би добила и сва Европа, цивилизација и сво 
човечанство; јер би се ови сви за живота, а најдаље у трећем појасу, повратили у своју стару веру. 
Изузимајући само неколико мухамеданских ситница, које им, знајући на памет  скоро сав њихов 
Куран, побисмо, — они су и сада више христијани, но мухамеданци. Особито им се свима допада: 
што има џамија овде, хоџа, школа турска и т.д. а криво им је : што су се Турци изселили из паланака, 
и што смо их тобож ми сами протерали. Кад смо ми ово објаснили: да их је цар на то приморао, а ми 
смо их још задржавали, било им је особито мило. О свему смо се и свачему разговарали; али све као 
да нешто углављујемо, неке преговоре водимо, и као да углављујемо нека правила, кратка отворена, 
јасна и без околишења, по којима као да ступамо у заједницу српске државе, а не да се тек онако 
разговарамо. Наш кумбар уплетао би се, по који пут, и ствар околишавао; али су га ови одма 
ућуткивали.  

Ми неможемо цео говор ставити, а и неопомињем га се; али је у главноме ово: да би се могло 
урадити све и сва, и да је грехота и срамота нерадити на овоме. Напоследак то неје наш посао, но 
обичаји и старине; па на овима и почињемо. Као прилог обичајима и стању тако званих Арнаута, или 
изтурчени Срба, у Правој Србији, могло би се млого којешта навести. А све што би се навело, нема 
никакве разлике од оног што се данас зове српско. Потоме све што је српско оно је и ових тако 
званих Арнаута Гега, који већином говоре српски, као и ми, а има их (и то је већина) који и незнају 
арнутски.  

Међу млогим обичајима, којима се Срби разликују од свију народа на свету сродних и 
несродних, рачуна се и слава. Само Срби на свету имају славе, више ни један народ, ни једно туђе, па 
и ни једно садање славенско племе. Међутим ови у целој правој Србији тако звани Арнаути Геге, 
славе скоро онако исто, као и православни Срби. По славама се такође и сами деле на племена, као и 
Срби; сматрају се за рођаке, по славама, као и Срби: па као такви и неузимају се, ван у неопходним 
нуждама, као и Срби и т.д. Разлике у типу и осталом између племена нема нивакве, одело и ношња 
им је она иста која и у православних и т.д. Шта више и кад се сахрањују, необрћу се лицем југу, као 
Османлије мухамеданци, него истоку као православ. Срби а венчавају се само у недеље.  

Од пре две десетине год: види се по гдекоји гроб, даје обрнут к југу, а то су махом изслужени 
они војници, који су некако успели да у четама буду хоџе; па као такве остале су и код својих кућа, 
пошто изслужише, али без парохија и нурија. Још се виђа овако обрнутих гробова ових 
лица, која су, као хоџе или учитељи, овамо из Цариграда забасала, па овде умрла. Жеља је и нашег 
домаћина била, да се по овом обичају погребе. Он је био прави и чисти по вери мухамеданац, али по 
народности остао је Србин. На ово га је натерао толикогодишњи варошки живот, а нарочито срдња 
на стари обичај да се држи само по једну жену. Он неје узео више њих по правом закону 
мухамеданском; стога што му та памет у младо доба неје била. Сад је већ одоцнео; јер је вели 
остарео. У место што је које мењао, а које сахрањивао, 5. жена, боље би, вели, учинио: ''да сам од 
једном узео 5. па би макар једна родила мушко дете, и ја би имао на коме би оставио свећу и славу. 
Овако у мога брата само ово једно дете и оно слабачко, а може га какав пас сутра и убити. Кад се 
ово, боже сачувај, догоди, онда је једна кућа мања Елшана и Никољштака.''  

Домаћин је страшно желео, да се укине крварина и да једном буде у земљи реда и поредака. 
''Овако се неморе даље, (говораше он.) Не си слободан ни имањем, ни малом, ни чешћу, ни именом, 
ни волом, ни коњем, ни кућом, ни кућиштем, па ни животом својим. Ако спијеш, ваља да си са 
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оружјем; са запетом пушком, ако дојђеш у своју њиву, мораш прежати од сваког трна и џбуна, да те 
какав пас неубије; ако стоци и марви појђеш, ваља ти се опростити са чељађу, као да већ умиреш, 
ако на пут пођеш, ваља да те испрате, као и у гробље; нема ти у нас нигде и ништа, овако се диље 
неморе; мора се ма на коју страну, па ма у Цигане; мислио сам више пута да тамо вама дојђем, а већ 
је старост ту. У овој земљи нема живота, само ако си слаб а неопрезан. Непоможе ти ни пушка, ако 
неси опрезан и добар на њој, ако си слаб; непоможе ни дружба и пријатељство, ако немаш моћи да га 
моћно одржаваш; тежак је живот у нас, нема ћаре, другчије се неморе у овој земљи, а под овим 
псима што нас обкорачише још од Косова.''  

Дуго је се и млого вајкао наш домаћин, што све потврђиваше и остали гости. Зашта су они 
држали нас, ми управо незнамо, и ако смо уверени да су се обманули у својој претпоставци о нама. 
Као што смо казали: цео говор изгледао је, као закључак уговарајућих страна, са навођајима узрока 
за овај и т.д. Домаћину одиста и беше тежак живот, особито у овом тренутку, кад се задужише пет 
крви својим тако рећи под носом комшијама. Њима је теже кад се са овим племеном покрве, но кад 
би се с царем заратили. Цар је далеко, војска му незна стазе и разпутице елшанске, а комшије 
Гашани знају им сваки трн, сваки џбун у дворовима, јер су једни уз друге. Овде сада нема помоћи, 
но мора се гинути, а кад се гине за узајмљено, повраћа се с лихвом.  

Што је овако разположен наш домаћин, и што би се микао ма у коју државу и признао ма чију 
власт, која би га опростила крварине, то неје ни чудо. Обично све наше потурице, кад се нађу у 
невољи, лако прелазе на свакојаке стране, до бољих времена. Оне су се томе научиле и та им је 
политика још од Косова остала. Никад се неваља ослањати на ове тренутне појаве. Они су од искона 
били у свију простарих српских, а сада тако званих разних, слав: племена. С тога су целог свог века 
и робовали и робују; јер као племена, и у стању племенском, не умеше да одлуче тренутне користи 
од трајних и своје од општих. Овако је исто било и у свију народа докде живљаху племенским и 
општинским, а не народним, животом.   

Што се наш домаћин оволико вајкаше има још и тог узрока: што свако племе, у којем је крв 
узета, гледа, из отмичног или крвног племена, да убије прво и прво главу тог племена, друго 
знатније и најближе рођаке убице; па тек онда, ако никога од ових неможе, ког пре стигне и докопа. 
Највећа је срамота за знатнијег човека убити какву шушу, па се с тим задовољити. Осим овог и наш 
је домаћин прошао све мене живота јуначког и отрешеног потурчењака. И он је сам био, ваљда, и 
разбојник и отмичар, и убица и криумчар и све што хоћете; тако је то морало бити, узев положај 
његов и тело и све укупне слике и прилнке; сад би му требало мира и покоја, да стечено у крви и 
зноју на миру ужива: но оно што бива скоро са свима подобним њему лицима, по свој прилнци, 
извршиће се и над нашим разборитим, и сада врло честитом човеку, домаћином.  

Још је једна добра страна код ових људи, а да неје ње они би се сви у својој крви појели. Та 
им је страна ова: што уважавају задату реч и веру, док се овај обичај слабо чува у Тоска; што знају за 
нужду и невољу, и што хоће да заштите слабијег и нејачег: па то све и јесте чисти српски обичај, 
који је још и у оних Срба, који већ не живе бившим племенским и општинским, но већ државним 
животом. Тако, кад вам овдешња наша потурица да реч, можете се слободно на њу поуздати. Ако сте 
у нужди, па му бегате, спас' ће вас. Било је примера: да су један другом убијали оца, сина, брата и 
т.д. убица би дотрчао код оца, или ког најближег рођака убијеног, и ови му све дотле несу ништа 
чинили, докле је у њиховим рукама. Обично би га, после неког времена, одводили са свог земљишта, 
доводили до његовог или ма ког недоветног (неутралног) места и при растанку рекли би му: ''До овог 
си часа био наш гост, а од овог добро се пази: где те видимо и сретнемо, ако нам Бог помогне, 
убићемо те''.  

Ако би се у једном племену међу се што покрвили, што врло често бива, убица би бегао на 
земљиште ког трећег недоветног племена. Потера, ако га може убити до овог земљишта добро, а ако 
не: даље га несме не само гонити, него ни са свога, а на овом туђем ни убити, и ако би могла. Овакав 
би се бегунац одма окретао гоњачима и с њима слободно разговарао се и договарао, што је опет у 
већем злу мање. За његов живот јамчи му она стопа недоветног земљишта, на којем стоји. Ако би га 
потера убила, па ма се она састојала из рођене браће, што се такође неретко догађа, оно племе, на 
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чијем је земљишту овакав убица пао, одма од садањих његових убилаца и племена им тражи узету 
крв, и ако убијеног несу никад ни чули ни видели.  

Крв се немора увек са крвљу вратити; често бива да се и новчано и у стварима намире и 
изравњају, што се зове ''Крвна Рота'' а и врло редко: ''Крвно Коло'' али ово ређе бива; 
јер је та крварина обично тако велика, да се тешко намирује и измирује. Да би се крварина мирним 
путом, и без крви, разправила, одреде се с једне стране закрвљеног племена 12. првих људи и с друге 
стране, којој је крв узета, или која га је изгубила, такође 12. првих људи. Ови се, ма били и по 
неколико дана даљине, састану где год на недоветном земљишту и ту се одело и оружје убијеног 
донесе, ако га убица неје однео, што обично бива, а ако нема одела, онда се његово старо, или брата 
му, или ког рођака, метне на ледину. Ово се одело мора тако наместити, да изгледа, као да ту лежи 
убијени. Пошто се изнесу да видело све добре и хрђаве стране убијеног и убице, доведе се убијца, 
који иде поколеничке и свима се поротницима клања. Њега обрну лицем убијеноме и одпочну се 
излагати све добре стране убијенога. Пошто се и то изговори, убијца се макне одакле је изведен, 
препаше опет своје оружје и чека пресуду. Често се око ове пресуде и саме суђаје заваде и у место 
жељеног мира дође се још до веће распре, у којој по неколико са обе стране, а често и све судије, 
падну. Ако се све мирно сврши, онда је окривљени дужан све и у одређена времена измирити страни 
убијенога, у чему му помаже и цело племе.  

Ово исто, што рекосмо за потурице, стоји и у овд: православ: Срба, а нарочито у призренској, 
пећској и вучитрнској нахији, где су такве убојице: да вечно дугују мухамеданцима по неколико 
крви. Обично бива да кад прав: са мухамеданцима падну у крв, ови последњи, мирним путом 
исплаћују првима; но што исплате они доцније под разним видовима украду, отму и т.д. Никад, или 
бар нема примера од доцнијег времена, неће мухамеданац наплатити своју крв од православног 
другчије до крвљу; јер се правоверничка крв ничим неможе изкупити.  

Од крварина и других хрђавих страна хоћемо да пређемо лепим и најчовечнијим. Дренички и 
Голачки тако звани Арнаути, или потурчени Срби, најбоље и највише су сачували српски обичај 
гостопримства у свима овим крајевима. У њих је дужност: кад виде путника, ма које он био вере, да 
путује кроз њихове земље и села, да овога сврате својим кућама, или њивама; да га почасте и угосте 
чим је бог дао. Нудећи обично овако говоре: ''узми мало хлепца и соли, што нам је бог дао и послао!'' 
При поласку обично моле за опроштај, што несу боље почастили и угостили, наводећи и узроке и 
уверавајући: да су изнели свега оног што им је бог дао и послао и чега су имали.  

Кад човек пролази кроз њихова села, а у овима нема људи, саме жене морају излазити пред 
путника и нудити га са хлебом и сољу. Ако се догоди да оне то нечине, а мужеви им за то дознају 
(што обично чине оне латинке из ђаковичке нахије), онда бива свашта. Кад коме, од ових дреничких 
и голачких потурица, дође ко у госте, домаћин га сутра дан води по свом селу од куће до куће и 
свуда се часте, баш све онако нсто, као што је и у нас тамо и свуда. Ако неби домаћин то учинио, а 
његови би сељани за то дознали, и он неби могао навести довољно разлога за тај поступак, тада га 
обично сви у селу и племену презиру и мрзе. 

Чим човек приступи у њихову кућу, домаћин му сам узме оруже и остави; ово му при подаску 
опет да и поврати. Разуме се по себи, да ми несмо дали и наш сакривени револверчић. Недопушта се 
у њих да се машто и ма коме дâ па ма колико поклона, при поласку. На ово се страшно срде, што у 
нас неје. Нама рекоше: да они то, као мухамеданци, неће, што им је срамота да им ђаурин у њиховој 
кући што поклања. Ово баш неје истина, но је ствар у овоме: сви они, који су од наше старе властеле, 
задржали су обичај да те уздарице, или како да их назовемо, непримају. Ово се чини и у нас по 
богатијим и имућнијим кућама.  

Оно је сасвим други обичај, кад изађе пред госта какво чељаде, при поласку, па му поклони 
што, а овај томе чељадету опет од своје стране да ма штогод као неку успомену. Ово чељаде може 
бити, или само девојка удавача, ил невеста, или млада за год: дана од венчања. Овим се лицима даје 
свуда и у свима бив: сталежима, као да им се отвори воља примати и дочекивати госте. Кад то чини 
које старије чељаде њему се недаје ништа. Ове дреничке и голачке потурице, као мухамеданци, 
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недопуштају, да њихова чељад испрати госте; те зато и нема обичаја уздарице, или давања ма 
штогод укућној чељади.  

Још је други обичај овај: у нас обично женско изводи коња, а овде сам домаћин. Домаћин 
одреши, већ спремљеног и везаног коња, и преда госту, па кад гост овако, из домаћинових руку, 
прими коња, значи: да је савршено задовољан на причеку и части, а кад сам пође да дреши значи 
противно. Ми незнајући овај обичај, и тек доцније разабравши зањ, љуто смо се замерили овом 
нашем дреничком, домаћину; јер смо, у хитњи, да се што раније стигне у Девич сами одрешили коња 
и повели. Овај је исти обичај и у нас свуда, али смо га били већ заборавили.  

Обичаји свадбени онаки су исти као и у нас, а тако исто, и у разне празничине данес. Види и 
читај наше сборнике, I и II ''(Песме и обичаји укупног народа српског.'') У све се оно верује, у што и 
у нас, и за све се онако исто боје, вража, гата и чини, као и у нас. Једном речју: обичај је свуда један 
и исти. Тако је исто и у њих, као и у нас обичај: да се у глуво доба ноћи, у три бразде оборе цео 
простор земље, на коме су куће селске, кад се појави какав велики и знатан помор. То се орање чини 
као и у нас, ралицом, коју негде момци, а негде ови са воловима, вуку, а други опет, држе, гоне и 
терају, У свију ових потурица, а нарочито дреничких и голачких, обичај је при свадбама, кад се двоји 
сватови сретну овај: да се најбољи коњаник и најбражи коњ избере у оним сватовима, који су први 
угледали друге; овај, у највећем трку. мора три пута обтрчати своје сватове. Док он овако трчи и 
оптрчава, други се сватови несмеју с места врднути, иначе се као и у овд: наших Срба, одма проспе 
ватра. Овако, кад се сретну двоји сватови, бива често да се и противној страни учини, као да је она 
прва угледала ове друге; с тога се и у њих овако оптрчава трипута.  

Ово се не замера ни једној ни другој страни; него се најбрњи коњ и најбољији коњаник из 
свију сватова зато бира, што се држи: да оној страни помаже, која брже и пре обтрчи своје сватове. 
Ово се чини зато, што се држи, као и у нас: да кад се сретну две младе, она, која прва види другу, 
мора скоро умрети, а често и обадве. Ово се све држи и у нас и врло се често бију и т.д. као и у 
потурица, или сада тако званих Арнаута; али да се на овај начин обтрчавају сватови где год у 
осталих, ван месњих Срба, несмо, душа вала, чули а и несмо ни разабрали, ни разпитивали.  

И овде у Дрепицама, као и у нас свуда, има двоја сватовска гробља, што су се међу се побили 
и изкрвили. У сватовима ових Арнаута, као и у нас, носе се барјаци, пушкара се, весели се три дана, 
пије се, у место наше медене ракије, шербет и т.д. Једном речју: и овде се све оно и онако чини, као и 
у нас. Разлика је овде само та: што, пошто се сврше све игре и заврзлотине, као гађање у обешен 
фушек и т.д. девојку непредају деверу, него самом младожењи.  

— Већ је прилично доцкан било кад јавише нашем домаћину да је вечера готова. Он је био 
заклао 1. јаре и 1.јагње. Од јарета нам донесоше пољевку, (чорбу) коју једосмо с дрвеним лБжицама. 
Трпезе неје било друге, да једне огромне бакарне калајисане тепсије. Чим смо били дошли , домаћин 
је сам наложио ватру, што се чини само највећијим и најзнатнијим гостима. Све куће по селима, како 
Срба, тако и у ових потурица, немају димњака (оџака), с тога: што димњаке могу имати само 
Оџаковићи или благородници; те се с тога у свима кућама страшно пуши и од дима се неможе 
управо да опстане. Тако је било и овде. Ова наша гостинска кућа, нашег домаћина, била је, као што 
су обично и све куће овуда, без оџака. До пола ове огромне куће била је коњушња за коње, а од пола 
кућа за људе. Кућа је овде била одвојена једном заградом од коњуше. На врху њеном беше једна 
баџица и два мала прозорчића у балванима, са неколико десетина рупа за пуцање. Толико је имала 
отвора, кроз које је дим пролазио. Овде су ноћи ужасно влажне и студене; те су се морали и ти 
отвори затварати, и дим је царовао као у сопственом царству дима и очоједица и т.д.  

Овоме свему кад се дода још и дим од своих 16—17 чибука може се преставити у каквом је се 
месту било, као што је и у нас, тако је и овде био полукругласти, за један педао од земље, уздигиути 
банак, на ком је огњиште са осталим справама за ватру и остало. Даље је од банка ишла свуда около 
једна просторија за 1. педао нижа од њега, а иза ове опет је ишла, као и банак, узвишеност око свију 
дувара за 1 1/2, хват ширине. На ону низост обично се оставља обућа, коју ми нигде не скидасмо. 
Све је то седело са прекрштеним ногама, осим нас, који их никако немогасмо прекрстити. Разуме се 
да је седење ово било непреносимо за нас. После дугог питања, одговора, размишљавања! 
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закључивања и т.д. доне се огромна бакрена калајисана тепсија са хљебом врућим и слаником пуним 
садање крупно изтуцане црне соли. После овог донесоше се лажице дрвене и остали прибор.  

Домаћин је наш, као што смо казали, заклао једно јаре и јагње, од јарета је била пољевка, а од 
јагњета печење, и од обојих од етара и осталог нешто као сарма. Прво се изнесе сир, који је, као и 
унас, остао целе вечере на трпези; после пољевка; она сарма; па печење. Домаћин би увек нас (мене) 
нудио да узмемо, а кад би му се то из учтивости повраћало, он је одпочињао, одма то да једе, но не 
зато што тако треба; него што је показивао пример, ваљда, да у јелу нема ничега отровног. Он би 
најбоље делове вадио прстима из пољевке и метао на трпезу пред нас, па тако редом пред све госте. 
Његов пример подржавали су и други, и ми се, тако рећи, зазидасмо месом и осталим јестивом. 
Учтивост је, као и у нас, бар да окусити понуђено онда да дате и понудите оне, који вам дају, па 
после коме хоћете. Српски нам је обичај овде помогао у свему; јер га и ови држаху. Свима је се 
особито допадало, што ми сами чињасмо све оно, што смо само научили од наших старих. Ово 
раздрага наше тако зване Арнауте па и одпочеше говоре из наше паметарнице. Дреничкки и тако 
звани Голачки Арнаути у овоме су прави вештаци, и најчувенји у свима овим крајевима. Нема 
владаоца српског, којег они поименице незнају, као и кад је и колико владао; нема важнијег 
паметарјиског догађаја нашег народа, којег они неби у прсте знали; нема онако важније наше старе 
личности, а да је неби знали. Ми смо и сами цео век наш провели на изграђивању наше прошлости, 
на изучавању ове и језика нашег, што нам и сам овај пут сведочи, али, метнувши руку на срце, јавно 
признајемо: да оволико дата о изпричаним догађајима, коијх и нема у нашим пометарницама, нити 
знамо, нити смо их кад год чули, само ако су сви верни!  

О целој овој ствари, која би заузела неколико табака, можемо само ово рећи устима и речима 
ових окружавајућих њас: да ће се доцније, и то онда, свега боље и више дознати, кад се, и ако се, 
једном саједивимо и створимо једну целину. После печења донешена је ''јајечница'' или тако звана 
наша кајгана; после пита са сиром и зељем, као и у нас што је, али без савијања но онако између целе 
дољње и горње коре метнута размућена и цела јаја, сир и зеље разтурено, као у бурека; за овим је 
донешена ''баница'' најзнатније јело овде, па млеко и сурутка, надробљена и не надробљена. Баница 
је јело, а тако се зове овуда и наш топрак, или мало пличи од овога каленик, из пшевичког брашна, 
ситно просејаног, скорупа, са млеком слатким и медом онако житко и жиће, као тесто за наше 
палачинке сасуте, у тепсију, у овој испечене на жару, непокривајући тепсије.  

Ми смо ова јела и вечеру навели, не ради њих и нас, но ради обичаја, да се знају који су и 
какви су; па нека нам се неупише у описе ручкова и ''чревоугожденија.'' Сва су јела у ових људи 
преслатка и само угрејана на ватри, а не печена. Чим би се које јело донело, домаћин би забодао 
палац, са прва два прста десне руке, баш у средину тепсије и одатле по љубави и звању делио 
гостима комаде. Узети пре, но што домаћин да, сматра се за неучтивост, а тако и исто узимати 
окрајке испред себе, значи признавати своју ништавост спрам осталих. Домаћин је све средину 
вадио, и то онако врелу, житку и живу непечену, па непрестано трпао, или управо нагонио, као и 
сваку течност, пред нас, а ми неволећи и немогући оваку недопечотиност јести хваталисмо се само 
окрајака, што му је изгледало чудновато. У овоме ми смо се и незнајући за тај обичај млого 
унижавали.  

После вечере једно момче, као и пре вечере, доне се ибрик и леђен, те сви редом, опет по 
старешинству и по гостилуку, опрасмо руке, а друго носаше убрус, те овим опет избриса смо их. 
Домаћин, пре спавања, замоли нас да саслушамо истиниту причу, као карактеристичну цртицу 
Османлија и њихове војске, а она је: како је наш кумбар Алија три пута бегао из турске војске. Ми, 
као и остали, пристадо смо, а домаћин опомену кума Алију: да ни једне речице и не додаје и 
неодузима од истине. Кум Алија обећа се, и пре његовог причања домаћин каза: да је све оно истина 
што ће овај причати, а што кумбар слаже, он ће га опоменути да не лаже и да то неје истина. Сви су, 
рече, догађаји истинити, само ће он пазити да Алија што недода више, или да што неизостави.  

Пошто се наш кумбар Алија подригну неколико пута, што сви мухамеданци чине после 
сваког јела, хтејући тиме показати да су се прејели, и пошто попи 6. грку каву, коју овде и нескувају 
добро, но само метну у суд, наспу у овај, а на каву вруће воде, метну уз ватру само да мало узаври, 
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па одма сипају у шоље и дају да се пије (буди узгред речено: за сваког госта кува се особена кава и 
то врши сам домаћин; па чим би коју скувао одма би опрао и џевзу и све, па за другог настављао и 
т.д. коме би сам из своје руке дао, то је знак, да га поштује и уважава и т.д.) настави овако:  

''Е, ефендум бенум, сви слушајте, а ти највише Моравче, како се и шта чини под вашим 
царем, који је пола каурин, а пола мусулма''. Беше 18. год. кад ме уписаше у низам. Ха . . .. реко у 
низам!.. . е .. . е ... то неморе бити! не, не . . . то неће џанум да бидне... а ја! Савијем ти шипке; те беж 
у планину и постанем качак (одметник, разбојник.) Једне године тако бре, друге, а, тако де, како 
дојђе онај што чини цр. . цр . . цр . . на колену пас му мајку греби, а ја качак, па за ме нико и не 
питује, а он ти одма: ''Камо Али бре пејзевен?" пита виче, одговарају: ''умрьо!" ''а бре како умрьо, 
жив је бре, анасанаситим бре?'' одговарају: ''качак''. ''Качак а?.. . Качак пизевен убите га?'' Хоћеш ја.. 
да убијем... ја у планини убијам друге (домаћин пресече му: ''Само оног Циганина кукавицо и то 
таког старог, да је се готово и сам убио.'')  

Наш кумбар повуче неколико пута густа дима из дуга чибука и одпочне даље: ''Хајде, хајде 
море,хајд! иде Алија у Приштину, украде нешто са пазар, продаје, тргује, направиа се прави туђар 
(трговац) Како пишу у аскер? Али, јес Качак. Е па добро, добро де!.. . тако три године ! Стало бог 
ме! Алија, мисли нема ништо, а неје било ни време за тај работа . . . Хм, једном у Приштину... а њега 
једнак... клоп... па у хапс! А бре леле, леле, бре! што ће да бидне, како ће чудо да се учини? Мог ти 
Алију оковаше па... у Цариград у аскер; Е.. е.. е..! помислим у себи: где си сада моја планино, где 
Чичавица, где Дреница, ах! где моја пушка? Ништа ништа, плачем, пцујем, викам, шкрипим са зуби 
али ништа не помаже. Они око мене: ''турче бре, турче бидерум, гапарум, џапарум, мапарум, 
дђаволум, што ли и сам не знам?'' и што ти џанум знам, а ја ни две незнам сирома до овако влашки и 
арнаутски. Бог ме! хоће бити, неће бити, мене оденуше, утегоше, притегоше, закрстише сь ременима, 
преко груди, па преко леђа, па отуд, па одуд (показује).... асли низам џанум!  

А! бре, Але, де? што да чиниш сад бре? мислим, мислим, нећу, па нећу да сам низам, нека 
сече, нека пече, не, не, не ће биднем низам не! Виде они ја нећу, ухватише свога Але оборише, па 
онако свињски у место по табанима почеше по срамотним месима ''пупе ле, лупе ле, трапе ле, опе ле, 
трупе ле, трупдупе ле, трпе ле, дрпе ле,'' колико и сам незнам. Ха! бре да устане, ха, ха, бре!. .. 
неможе! Одвукоше, бацише у одају. Пре ми се оне Туке, Буке, смеју, а ја ћути, а сад нема ни да се 
смеју. Лежи, лежи бре 3. недеље дьна, ха! види Але, не се створи посла тако. Изиђем, здрав, они опет 
ухвати па: трупе, ле, дупеле, трндупеле, само по мање. Иде ти бог ме после овог трупе ле, бупе ле!  

Але, како преперуга, пружа кораци, а што ће да чини сиромах? дојђе оној главни: ''а бре 
одакле си ти?'' онако турски на мене, ја сирома, влашки, арнаутски а он сабљу па по мене: ''турче бре, 
билерусум, турче, мрче бре?'' Е, ја сироха Алиле'' па сад би ти зборио и ђавурски и цигански, па и 
свињски ама не можем. Он питај удри, питај удри, док се опамети, а! пизевен, као Бошњак минлет 
бре, анасанаситим домуз Бошњак, ђавур пизевен? Арнаутин ђавур минлет пизевен.бре?'' 
попаметнији други: јест, ''јест, домуз!'' те тако престаде да ме бије. Мислим ја: а пьс један, прчу бре? 
удри, фурај, удри, кад сам ја далеко од моју Чичавицу, от моју Дреницу е..! Ја ту ноћ хоћу да бегам. 
Ја тамо појђо, аскер, код мене, ја тамо, аскер: дру,тру, фр.ху... !пси вам гребли мајке, кој вас накоти 
толико бре? (па онда нама: ''је ли у вас тако и колико имате аскера?'' ми му одговорисмо да неје.)  

Виде Али бег е .. . моћно тешко... ћаре нема, ваља да се изтрули (утамани) нема да се бега от 
царски работа! ту је царев прст, не мош да се отресеш без велика мука ... ! Сутре дан дадоше ми 
пушка, а ја узми . . хо .. хо . . хо . . ! тешко море, тешко! ама шта да чиниш де ? царска работа! Кад ми 
дадоше пушка опет ме избише што не сам спио туј ноћ. Е ,.. видим да је дђавол све казаа! па ћут . .. 
ћут .. . док неје повише! Тако ја немогох да побегнем. Које од оне тупе ле, лупе, ко је од слабост, 
дадоше ми да чувам овце, па рекоше: ''хм! Арнаут добро знаје да си иде за овце'' а ја хајд! потерај, 
овце у поље; али... Цариград свуд, свуд! Терај, терај, ја не их гоним у поље; но у један котар... клоп 
затвори! па спавај па спи бре па спавај; јер хоћу да бегам.  

Увече терај овце гладне и жедне, сутра дьн опет потерај овци, и ја у онај котар овце; па беж, 
па беж, па беж. Ја на један поток, и тамо... мој аскер; ''тру, тру, лу, гру, фр!'' Мој аскер ухвати мене, 
веди у кшљу (касарну) а ја лажи вода тражим за овце. Они мисле, ја затворил овце да тражим вода, 
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ама не, не, ја, сам хтел да утечем, ама дђавол све кажи. Опет мене трупе ле, лупе ле, колико и магаре 
неможе да одтрпи и на караул сву ноћ.  

Сутра дьн , хајд за овце. Ја појђи... па клоп овце у котар! а ја спи бре, спавај бре, спи бре, 
спавај бре, кад се пробудим запалим тутун, пуши, па спи бре опет; кад се пробудим .... котор изгорел, 
а овце како дђаволи црни, ха . . . ! реко е . . е . . . е! шта је то. . . ? Ја сам сав у огањ, гаси, неможе; тад 
се попнем на једно брдо погледам: Станбул, тамо, станбул вамо, онамо, свуд, само невидим на једна 
страна; те бож, те беж; те а бре; те а бре беж, беж, бог ме далеко побегнем. Како ноћ, а ја најђи једна 
рупа, док неизађи месец, па беж, па беж до зора, а у зору опет у друга рупа клоп! Сву ноћ вичу, ''а 
тамо је, а вамо је!'' а ја ћути, као риба, срце као у миш само чини, цук, цок, цак, кок!  

Сутра дьн ја видим где трчи мој низам, а ја копај, копај, дубље она рупа и сав се закопам, као 
пьс у њу. Кој пошо да ме тражи пцује, грди што се мучи и прети како ће да бије, а ја ћути! Кад дојђи 
ноћ, а ја опет бежи, па бежи, тако до зоре, а у зору видим опет... Цариград! Другу ноћ окренем на 
другу страну, те опет бежи; тако три дана и четири ноћи. Кад сване 4. дьн . . . нема више Станбул! 
Ха, изгори проклето гњездо! пси ти мајка и цара гребли! реко па хајд даље. Истина нема више 
Станбол; ал' сад има глад. Црева чини ци .. . ц . .. цр . .. чр .. . кл . . кл . . о .. ух ! Е не можем више да 
идем! Шта да чиним ? Моли црева, моли ноге, моли, моли, неће. Ја се наљутих, па хај без молба. 
Тако идем још један дьн, све по поља, у села несмем да ходим. Неможем већ више да ходим, седим, 
плачем, плачем кукам, ама нема вајда, хајде опет да ходим и баш неможем.  

Тако седим  плачем, а иде два Циганина ху! така страшна, стара, црна, са Циганку дебела 
џанум као свиња, а старо. Молим, плачем, мало хљеб, хоћу да умрем от глад, неда, Циган, неда 
Циганка. Вичем: аман татко, амап отьц, аман мајко! недава, продајем му мој низамлук (одело 
војничко) а он .. . ,а бре? ти си от низам избегнааја?'' ја плачем, неје татко, ја сам то купил, а он каже 
''да дам хлеба и 30 пара за сав низамлук,'' а недам, те ми даде б0.пара, мало хљеба и своје изцепано, 
али тако прљаву, ху сам дђавол тако један, носи одело! Ја поједо, узедо одело обуко се, узе гоч 
(бубањ) па хајд даље са Циганина.  

Дојђемо у једна велика чаршија на турска свадба, Циганин: једи, пи, једи, пи, и узимај паре, и 
узимај паре, а ја бијем гоч, бијем, бијем. Пролази кадуне, гледи: ох! мисли: што је ово? ово неје 
Циган, има тако власи бело, стражено као у низам, има тако очи плаво, има тако образ бело, ох, ох, 
ох! да ми те је кадунко да видиш што сам ? Одатле Циганин хајд из та чаршија, кад иза чаршија он се 
свади са она баба и други Циган, један другог лупе ле лупе, де...оста онај други циган и Циганка, 
мртво, живо, ја незнам! Ја идем са овај стари Циган, јер и он иде овамо право на запад. Иштем у 
друга чаршија: дај ми мало паре да купим хљеб, а он неда. 

И ту опет на турска свадба, ја бијем гоч, а он узми паре; али овде кадуне шиљи мени помало 
паре, е види неје то Циган, а ја опет мало намигни мало тако, мало вако (показује како је се кривио) 
види кадуна, бог ме не је будало да неразуми што да му зборим са очи, са рука, са уста. Одатле хајд 
даље са Циган и на пут ја ишти паре, а оно мене шљаковицу (шамар). Ха! хм...! ћути ја, а Циган лези 
мало да спије, спије Циган као заклан, а ја хоћу да убијем, Циган, .. . дођи до њега гледај... спије. 
Несмем да бијем оно Циган јак за три Алија. Хе..! ћути, ћути, видим хоће Циган да се пробуди, а пре 
ми кажи: да ме тера да идем и да хоће да каже у прва чаршија, да сам из низам побегаја. Напослетку 
ја . . . удри са она маљица Циган у слепо око! удри, удри, тако брзо, како врне (киша пада) а Циган, 
пијано, неможе да се пробуди. Оно викни ''Ха!'' а ја јаучи, јаучи и удри, јаучи и удри; тако га... ја 
убијем и беж са гоч и сь цара от Циган! Бежи тако, бежи у планина, хе! кад згледа добра планина, а 
ја те тамо хајд, хајд, тако све кроз планина, све кроз планина 8. дьна.  

Једног дьна свратим сам у планина у једно воденица, ујђем нема нико... а ја попни се на таван 
и гоч, да ко не дојђе и ненајђе ме. Кад буде ноћу иде нешто, иде у воденица, уђе нешто, тражи, лиже, 
мумла, ја мислим... ху! вампир, па ћути и не диши! Кад још мало, мало, море? као... мечка. Е! још 
мало, а оно се ваљај... право хоће горе на таван! ја погледај а оно . .. велика мечка! Ја дрекни, а мечка 
уплаши се па доле скочи, као стена каква, сво се воденица треси, а ја да умрем од страха. Оно мечка 
дери се, дери се, а ја се дери, оно хоће да бега, а ја мислим боже помози! али како си уплашило.... 
врата сь стражница... закључала!? Оно ударило са стражница на врата, а врата се затворила! Оно 
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хоће опет... горе, дере се, мумља, виче, а ја још више. Кад видим да хоће горе, а ја удри у гоч, а оно 
скачи, дери се скачи дери се, скачи дери се, тако, док не падне од умора и страха, као мртво, а и ја 
још мало па умри од страха.  

Тако бог ме рано гледим га одозго, а мечка лежи, лежи, ху, колика мечка! ако сване па ме 
види хоће да ме поједе. Мало чују се ћираџије иду са товари, ''хајд, хајд, хајд бре !'' а мечка чуј па 
опет почни да устане, а ја удри бре у гоч, удри бре у гоч; ћираџије чуј то па... на врата хоп! Мечка 
устани... па на врата, а ћираџије беж, и коњи се поплаше; те два сломи ноге и проспи товаре. 
Ћираџије ухвати мене, па удри бре, па удри бре! и терај веле у Битољ, у Битољ! кад ја чуј... у Битољ! 
ја дај аспри оног Циган дај, дај, да моли, чини да нетера, дај 300гр: дај 600 гр. а они неће; него... у 
Битољ!  

Ја кад у Битољ код пашу, и забита, и меџлиз. Они све кажи шта је било, а ја: ''честити пашо! ја 
сам имал једна мечка, ха, колико голема, колико велика, и добро сам је научиа, да игра, да скаче, име 
је Марија, Марија, Мартин, честити пашо ! Ја сам ноћил у моја воденица, где сам учил мечка, и сам 
прежал дивља, врата сам затвориа, а мечка пустиа, ови луди отворили и . . . моја мечка пустили! Она 
мечка 3000 гроша, хоћу да ме ови даду паре. Они су пре све казали како што је било по правди и 
паша и меџлис каже: да даду мени 400 гроша и 800 ресума паше, и 400. на межлис и ја тако... баци 
гоч, па хајд у Чичавица!  

Хајде, хајде тако кад у Косово и Приштина, а мене .. . хоп ухвате па .. . у хапс! Оно дђавоље 
тилиграф дошло от Станбул: ''белћим је Алија тако и так побегаја!'' Ха! сад моја жалост! Ја се 
разболи, а Турци узми све моје паре, а на мене опет . . . у низамлук. Дај паре, да ме пусти хоће, 
млого, нема, чини то, чини ово, оно непомага; онда мој друг опет Арнаут, који је ка и ја избегнаја 
каже: ''плати чаушу да те испусти'' ја плати чаушу, а оно узми аспре, па се на ме смеј, опет узми 
аспре па се само смеј и мене још удри! Хе! помислим не чини ни тако. Мој друг каже: ''нема ћаре, 
моћно стежу, треба да се иде'', а мене се не иде; јер он је само избегнаја, а ја овце запалија, и млого 
чуда починија. Ја се хоћу да убијем: ал погледај Чичавица, а не, не, не ми се убија.  

Од једнак се направим болестно; па лежи бре; па лежи бре; па лежи, тако да и сам мислим да 
сам болесно. Ећим дојђи па удари мало мене, друго, треће па си оде, а не, ништа неће да чини да ме 
попусти, ја се направим да умрем, а онај помоћник ећимов кажи све и обећај му 500 гроша. Он каже 
да сам ја умрьо, а ја тако (показује) лези. Ећим дојђи, метни мени оно црвено што горе (восак) на 
прси, а ја ћути, а он: ''фур бре мрцина је, анасанаситим пизејвен.'' Мене ме узеше, па хајд у гробље. 
Онај помоћник ећимов каже да ме носс у Бивољак, погоди кола за 6. гроша и хајд мене мртва у 
Бивољак! У Бивољак плачи мати, плачи, тетка, друго и треће, и онај помал ећим и сам мисли да сам 
већ охладио. Тако он иди у Приштину, а. ја... скочи! сви се уплаши, па бежи, а ја трчи, па једи хлеб, 
једи сир, једи хлеб, једи сир! Тако ја сам сад мртав, нема тамо у аскер Алија бег от Бивољак.''  

Тако заврши наш Алија. Њега је истина на више места задржавао домаћин и опомињао на 
истину, коју он, по опоменама, овако изприча. Причао је и у исто време и све престављао тако, да 
мал несмо попрскали од смеха. Прича му је још дужа и замотанија; но ми смо је само оволико 
преставили, у чему се унеколико огледа турска управа. Алију сви знају да живи, и у војску га негоне, 
као мртва, но он опет зазире од Приштине и радије отето продаје у другим паланкама. Сутра дан 
рано донесе нам један сулудаст Арнаутин пуне две котаричице јагода, којих је овде силество, и кад 
му пружисмо неколико пара, домаћину и ако небеше мило, опет беше по вољи. Он истина недаде да 
дамо пара; али су ове имале млого добрих страна.  

У целом селу ненађе се ни један да нас одведе до Девича, због распре са Гашанима. Овај 
сулудасти, одобрен оним новцем, прими се тог посла. Њега одма обријаше, наоружаше, умише, 
обукоше у туђе читаво одело и т.д. те опростивши се пођемо нас троје ми и момак и трећији вођа. 
Дивна је и прекраснасна месност из овог села па све до под саму планину Девичку; јер је то била 
огромна, са прекрасним и чудноватим брдашцима, котловиност. Одавде до Девича рачунају 7. часова 
хода, а имали баш толико или не, незнамо? Од свију Елшана само је овај сулудасти смео ићи међу 
Гашане зато: што је зет првом селу, у које смо од Елшана наступили; што је водио путнике, које се 
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такође уважава; и што је био последња личност у свом селу и племену Елшанском. Баш да се види и 
сам крвник, неће се нападати ако кога води; но се чека док се врати сам.  

У селу неје било тешко наћи, ко ће нас водити, нити је ствар за то запела, него како ће се онај, 
који нас одведе, вратити се натраг ? Наш сиромах вођ био је некада војник у београдском граду, ту 
се разболео и лежао 6. месеци; па га Турци, по својој човечности, онако болног избацили напоље из 
болнице, кад су видели, да му нема лека. Ово је био врло поштен човек, а међутим, и ако је изгледао 
да је суманут, био је врло храбар и за дивно чудо разборит и паметан човек, но убита сирота. 
Оваквим је изгледао више са сиротиње, но што је у ствари; јер, док је се он вратио из Београда, били 
су му сви у кући помрли, које од жалости за њим, а које и онако. Он се неје дао на разбојнишства и 
лоповлуке, а радити неје имао су чим; те је сиромах остао оваке уназађен. Он млого хваљаше нашу 
кнежевину и Србе. У кнежевини је се, вели, научио: да буде човек, а не звер и крволок, као што су 
Турци и његова браћа, тако звани овдешњи Арнаути: он би, вели, волео српску, него турску, веру јер 
ова чини човека човеком, а турска звером и курјаком. Овај човек прекрасно мишљаше о свима 
стварима и са нама се сасвим озбиљно и паметно разговараше о свему; а како би видео ког 
Арнаутина он би се онако либио и чинио се као суманут.  

Овако путујући прошли смо мимо богата, повелика потуричка села гашког племена, 
Свињарину и Мируше, о којима смо више казали. Спрам овог последњег села наше се кљусе, као и 
обично свуда, заглиби у оно међупланинско блато; те једва саскочисмо с њега. Имали смо муке док 
смо га из блата извукли, а наш вођ зарадован лаким скоком нашим, који је он тумачио у сретан пут и 
наш и његов, и видевши да има посла са човеком, поведе нас даље разпутицама. Он је у овом селу 
нешто здраво дуго и ватрено разговарао се са Гашанима, који су тапкали се по своим дугим 
пушкама, а он им је тако исто одговарао. Незнајући ми, нас двоица, шта се они разговарају, 
чинилисмо се и сами, као да и ми тапћемо по нашим пушкама, и ако нам ово беше одвећ неповољно. 
Овако је и требало; јер ако ће се одиста гинути, без пушке се неће погинути. Кад смо се измакли од 
ових, који су се били око нас скупили, као орлушине око какве мрцине, вођ нам причаше: да су се 
разговарали о последњим сукобима; да је било и о нама говора; да се небојимо ништа: али вели: ''ја 
им никад и ни за једну длаку ништа неверујем; јер су све сами лажови и разбојници.''  

Пошто смо се измакли испред села, у место да нас води правим путом, ми ударимо страшним 
разпутицама, скоро бегајући трчећки, од правог и главног пута. Вођ нам је говорио: да хоће да нам 
покаже разорену цркву. коју он боље воле, но целу џамију, и одиста је тако и било. 

Црква је ова у самим урвинама; на њој је се још сачувао стари српски живопис; око ње је било 
и огромног гробља, које је сада скоро сво засуто. Од ових урвина водио нас је још на троје, тако исто 
огромне и велике. На једнима је стајало још пола кубета, громом, или рушењем. баш преко средине 
пресечено. Оно је било на саставама пречега крста, а црква је ова имала још 11. кубета и то два над 
препратиним крајевима, 4 над осталом зградом. а 5. над самом главном црквом. Ма колико да смо се 
старали, натписа никаквих ненађосмо нигде, осим изкварених око глава светитељских, који се такође 
једва по где где познаваху и казиваху неке српске свеце и краљеве.  

Овде смо већ кроз девичку планину ишли, док неизађосмо на прави пут, који је прављен још 
за доба српских владаоца. И с једне и друге стране пута: била је шума ужасно изрешетана 
куршумима, и ми смо ишли у највећем ћутању и највећој приправвости за прави бој, такође скоро 
трчајући. Вођа је ишао брзо, тајно и обазриво са прстом на обарачи пушциној; бог и срећа даде, те се 
ништа недогоди и ми дођосмо у Девич монастир св.Јована Девичког, који лежи са источне сјеверне, 
јужне и сјеверозападне стране у амбису Девичке планине, а са западне му стране отиче речица 
Девич, која овде извире. Саме Девичке, или као што их зову, Дреничке планине тавође састављају 
вододелну линију. Од западне стране Девича планине, поточићи и речице слевају се у оне реке, које 
се слевају у Јадранско Море, а од источне у Црно.  

Док се још одморили несмо и докле несмо одпочели прегледати Девич, ипак очекујући из 
овога наше прибелешке, хоћемо коју да кажемо о другим старинама, које смо требали да наведемо на 
другим местима, а тако исто и да преставимо овде напоменуте, а на крају књиге додане снимке као: 
круну краљице Симониде, и минђуше њене; круну св: Милутина Софијског краља срп. Сви су ови 
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снимци верно снимљени са слика св. Милутина и краљице Симониде у Грачаници. Даље снимак 
Грачанице, са планом јој снимак надгробног римског споменика са натписом. На њега је случајно 
наишао један Србин из села Грачанице орући своју њиву 31. Маја 1859 год: Турска власт дознавши 
за овај наредила је била, да се дубље око њега копа и кад несу ништа нашли, јаве то у Цариград, 
држећи: да је нека особита важност у овом споменику. Кад су извадили биљег од оног помоста, под 
њим извадили су из овог равно 30. ока олова, којим је био биљег заливен и утврђен за помост. 
Снимак срп. Дежевског надгробника и града срп: Звечана.  

Сад нам долазе старине девичке и остале, као: читула на којој ''ПоменикБ госпедина Петра 
Вукосављевића оуноукоу его Радивою & Бановине,'' а на последњем листу другом руком: ''С" 
читолиа на раба бож" Iwана Хамаил" би ваиводи Радивою беше, теке паке повеза, направима бысть 
оу Приmини каде е быо лепъ земань, тада се оучило книге писати и повезивати и Богь да прости 
оучителh старе амин.''  

Поменик је овај нађен после битке косовске 15 Јуна 1389 год. на неколико месеци, баш на 
оном месту, на коме је пропало српско царство и то мало даље од Лапљег села и Преходца, спрам 
Грачанице. Поменик је овај припадао унуку старца Петра од Бановине, кои је на Косову пао и као 
заробљеник погинуо. Мора бити, да му је у борби овај одсечен; те се тако и изгубио. Народ сав 
околни држи да је овај поменик, који је на кожи писан, са млогим именима и молитвицама, пао с 
неба на земљу, и да је од Бога послан. С тога непрестано га омива у води и том се од свију болести, 
који хи само има, види и лечи. 2. Из књиге Божидара Вуковића са овим почетком у његовој печатњи 
печатане. 

 
Иже вь троици славими богь благоиzволи qкрасити црьковь 
светuю свою раzлиYними кныгами. Тhм же и аzь Христq 
рабь, Божидарь ВqковиÊь благодhтїю божїею желанїе имhхь ^ 
юности мо~е, и любовь вь божьственымь црьквамь, молихь се 
всеблагомq владыцh хо ∞у моемq, да ми поспhшить вь 
желанїю моемq, да сьвршимь и сїе дhло юже наYехь дhлати, 
сы Сьборникь. Б Ã u на славu а на похвалq всhмь светымь и 
хрїстї"номь на полzq, понеже сьмыслихь врhме старости 
моее, "ко врhме сьмрьтное приближает се, и житїе наше не 
многоврhменио "коже пророYествqеть не льжнїи пр Ãркь 
Давидь¦ днїе лhта нашихь вь них же о Ã. лhть аmе же вьсилахь 
п Ã. лhть, и множа~ ихь трuдь и болhzнь.  Сего ради qбо"х 
сесмрьти понеже не гледати ни цара ни бол"рина, и видhхь 
врhмена тешка сqть, понеже врhмена последн"а ссq междq 
~zыци многы~ рати и велико попhренї~ ^ Исмаилтень на 
Христїанехь, zаради сьгрhшенїи наших, того ради и наше q 
кьсн~ни~ бысть вь zападнихь странахь льтаскыхь вь вhлицеи 
рымскои, немогшїи иzити своемq ^Yьствq, zаради 
исмаилтьскїихь великыхь попhренїи, "ко же и прhжде рекохь 
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вь инихь книгахь ~же сьставихь на типарехь, да иzнесемь вь 
своемь ^Yьстви сїе типаре.  

Сего ради молю  г Ãа б Ãа  и прhYистqю ~го матерь да ми 
поспhши на свршенїе дhлq и потомь ако бqдh волиа божїа, 
мислимь сїе типарh, да иzнесемь, вь сво~ ^Yьство, еда кого 
богь иzволи и по мо~и смрьти да се потрuди zаради 
божьственихь црьквахь, да испльнїи колико бqдh вол" божї" 
недостатоYство светихь книгь, ~же ~сть qмаленое 
иновhрными ~zыци.  

Апостоль Павль глаголеть¦ красен цьрковь, свою дqшq 
красить. Молю же всhхь ^це и братїю Yьтqmихь или 
вьспhваюшихь, любве христовh ради, аmе бqдhть mо 
погрhшено исправл"ите и менhа грhшнаго Божидара 
благословите, "ко же пишет се¦ молитва праведнаго спасеть 
грhшнаго и да обои qлqYимь милость zдh, и тамо же 
свhтwмь wzарим се. Славеmе wтца и сина и светаго дuха, и 
нын" и присно и вь вhки вhковь, аминь. И поставихь сы 
белhгь мои више писанїи, даровань ми, велицїемь к~саромь 
Кариwлqшомь. Еже глаголет се быти по именq е Ã кесар ^ 
рwждьства х Ãва  wвладаюmа римским наYелством, и мноzемь 
ини~мь странамь Господинь нарицает се,... – 

–НаYеише се писати сїе светые книгы, глаголемїи Минеи 

вь лhто †z Ã.м Ã.д .Ã крqгица сл Ã  с Ãїа лqни   д Ã ї . Тhм же 
иzволhнїемь великаго Господа Бога и Спаса нашего £исuса 
Христа и благодhти дарu светаго Дuха. Аzь грhшни Христu 
рабь божїи Божидарь Вqковикь ^Yаствомь ^ Дїоклицїиских 
странь вь предhлhхь Македонскихь ^ града сqmu 
глаголемаго Подгорица видhвшїи последними врhменми ^ 
иновhрныхь еzыкь великое раzдрuшенїе и попhренїе ст Ãыхь цр 
Ãковь и qмаленїе божственыхь книг. И сего ради обрhmuми се 
zападныхь странь италїискихь и мирославьствuюmемь мhстu 
Венетїанh – qвидhвь "ко вса жїтїа сего сqетиа и 



 80

маловрhмена прhходеmаа и zбирахь елико qбо воzмогохь 
qмомь постигнuти "же быти просвhmенїю и свhтлости  
ст Ãыхь цр Ãквахь Богu поспешествuюmти вь желанїю мо~мu. 
Сьтворихь ^ двою рuкь инhмь подобїеныемь. Еже списахь и 
сьставихь сїю божьствениuю имногонароYитuю книгu 
глаголеми Сьборникь иже иzложихомь вь иемь слuжби ст Ãымь 
иzбранимь праzникомь сь облиYиемь wбраzа ихь, ^ мhсеца 
Сектембра до мц Ãа Авгuста. Повелhнїемь Гд Ãина Божидара 
Воиеводе, трuдихь се о сем писанїи аzь многогрhшни и 
многоока"ниhи именшїи вь иноцhхь £ерод"конь Моисеи ^ 
монастира глаголемаго ДеYанохь иже есть вь странахь 
македонскихь блиzь великїихь горь wтьYьствомь ^ места 
нарицамаго Бuдимл" блиzь монастира Шuдиковh ПоYе се 
писати сїа божьственаа книга мц Ãа Юнїа а Ã.ї дьнь, а сврши се 
мц Ãа Генuара а Ã.f дьнь q Внетцhхь, при великомq Дuксq 
Андрею Грити наYелствuюmq его вь то време. Сврьши се ^ 
миробытыа z Ã.м∞. s Ã.  а ^ рождьства Христова  а Ã. ф Ã. л .Ã  и Ã.  
 

3. Законик са овим предговором: Извол~н~мь wца и поспешен~мь сын и сьврьшен~мь 
светаго духа азь многогрhшни и последнїи вь ~реwхь попь. Стефань порекломь Бождаровикь имже 
мы бысть дедь, сын же егов Димитри~ прhзьимh же емоу стрикое имже мы бысть родитель. Мати 
же моа име еи Іwана: богь да ю прости по мhне вь царстве небеснhмь сь всеми праведними, пон~же 
много сь мною по зль опази — позльпази тако је написано, — дондеже ме книгh научи. И богь да 
помhнh мо~ оучител~: ерьмонаха Рафила, и сына емоу ерьмонаха Силивестра и брата 
Силивестрова Дабижита. ... И боь да помhнh Видоу, еиже писань бысть си Законикь вь домоу еи и 
господара ~и протопопоу Маfеа. И сына си Михаила а родител" ~и мо"а Паисеа. И матерь еи 
монахїю Анастасїю ... и брата ~и Гоурка и родител~ ~и и соуродники, иже вь благочьсти жившеи ... 
ради ~и добродhтели, и богь да поменh и мо"а родител~ и соуродника иже благочьсти живших … и 
да поменh богь брата мо~го Петра, и мо~ недостоинство … и да помh неть господь богь вьсехь, 
иже исповhдuють wца и сына и светаго духа здраво … Пакиже братїw и wци чьтоуmе и 
преписоуюmе поминаите молабно молеп~ приношоу сь благоговени~мь и богь вась да помhнеть 
амин.  

Азь многогрhшни попь Стефань wть Хлап~га села писахь си Законикь вь граде Призренh вь 
домоу рабh бож~ Видh. Иже писахь више вь помhноу сь матерїю моею, и mо и како… Братїw и 
wци, хоmоу бо вамь показати како сьписасе си божьствени Законh и како и гдh сьписа се и вь коеи 
wбытели, и вь ко~м домоу и сь чїер помоmтїю. … Азь многогрешни и последнїи вь ~реwхь попь 
Стефан, некогда поидохь вь богохраними градь Призрень, поклонити се иоузрехь тамо си 
божьствени Законь, иже бысть семоу изводь и ин~ много красн~ книги, и кь семоу ~еше два 
Законика, едънь ~есть Номоканань дроуги ~сть изабрань вь кратце за саудь митрополитьски иже 
обьносить ~го по земли, трети ~сть семоу изводь, и много вьзрадова се доуша мо" егда ихь видhх, 
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и помисль мы бысть и рекохь: благодароу те господи, како быхь сьмислилћь и что быхь сьтвориль, 
да ~го прhпишоу и никтоже мh ^ сего града непозна~ть да како хотhт ~его мнh дати. И сьмислихь 
вь себе, ко~м посломь и како ~го хоmоу поискати.  

Прьвh~ почехь книж~ некои по градоу повhзавати, доиде же мнh чльвеци вьпознаше и 
свеmеници. Потомь по малоу вь всакомоу свеmеникоу сь смhрени~мь, и молени~м ... и божї~ю 
благодатїю доухь свети настави ихь и вьдаше ~го мнh... Потомь необретахь мhста гдh его да 
сьпишоу. И тамо оузрехь единоу благочьстивоу глаголю Видоу. Иже бысть господжа кїрь 
протопопh Маfеа вь оулице глаголеми Коушерим, родителы же ~и wтьць и мати wба быста монаси 
и брать еи Гоурько тогда сь нею за~дно бывша. И wтидох к неи и помолих се за ~дноу келїю где да 
сьпишоу ~го. Азь братїе ~диноу келїю поискахь ^ н~ ин нь нh wбрhтахь точїю келїю  нь и иноу 
добродетель. Слишите брати~ благочьстивоу слишите! И сь братомь еи Гоурком богь да хїи прости, 
богь да хи прости. И се да знаете брати~, азь ~дину келїю поискахь, азь и иноу доброhтедь wбретох. 
Слиши те брати~ кою добродетель? пръве~ ми бысть ^ н~ постел", вьторо~ ниmа, когда рыба, 
рыба, когда вино, вино, когда ина д"кон" ина, дондh же брати~ и сьврьшихь ~го и нетьчїю то нь и 
одеждоу вьзложи на него Богь да ю прости, и ню и брата ю Гоурка! Панhже мнh имhхоу вь мhсто 
сына. Слышите брати~, азь вь нихь домоу "д. месецh прhбихь и ничто ^ мене цогрьдеше ни 
роучькь, ни wбедь, ни вчеру, безь мене не изедоше. Богь да прости и Гоурьковицоу Радоу, пон~ же 
и wна ничто на мене не погрьде аминь. ... Вь дьиц светорожьдьнаго кралиа Стефана Доушана''...  

Даље иду млога и разна правила али без почетка и свршетка и само се по запису на корици 
последњој види: да је овај Законик писан за време докле цар Душан беше још краљ. Писан је лепо и 
разговетно на лепом пергаменту са прекрасним почетним писменима. Он је се нашао међ осталим 
грачаничким књигама и сада је у засебним рукама. Ово оволико одмарајући се овде казасмо с тога: 
што нам још недођоше потпуне прибелешке девичке, које се задржале због смрти старог проте Симе 
родом приштинца.  

— Монастир је ограђен јаким и одвећ високим зидом, или, као што га овде зову, градом. Са 
источнојужне и нешто југозападне стране зидова подигнуте су, у разна доба, разне ограде и куће у 
којима су негда биле силне ћелије за млогобројне монахе, а и монахиње девичке. На велику жалост, 
сад их је свега двојица и то не монаха него белог свештенства; а од монахиња ни једна; бив: прота 
приштински, просути и тако рећи издишући старац Сима, са својим сестрићем.додуше младим, али 
обудовелим и одвећ слабим, бив. свештеником приштинским.  

Онај исти дочек, који је и г. Гиљфердингу, учињен је и нама. Дуго смо и дуго чекали на 
дворишту монастирском, да нам се одреди каква соба, или што друго, где би се могли сместити. За 
време тог чекања, могли смо добро и како ваља разгледати све зграде око монастира. Оне се деле на 
три главна оделења. Прво је, кад се уђе кроз огромне у дебелом и високом окомонастврном зиду 
вратнице, са леве стране ових. У њему ће бити, које на горњем, а које опет на дољњем боју, преко 40 
соба, али на велику тугу и жалост, сада све пусте и опаде. У једном оделењу ових седи тако звана 
војвода монастирска. Ово је здање готово захватило цео западни зид око монастира. Оно заузима 
скоро половину целог монастирског дворишта. Осим поменутог здања, са собама, иду још млога 
друга, као: коњушаре, млечари, амбари и т.д.  

Друго је оделење зданија, на сјеверној страни од монастира. Осим својих до 20. соба, оно 
обухвата у себи најважније делове свега онога, без чега се неможе нико обићи. Ово је живот и 
узданица свему и свачему људском, било мирском било свештеничком. Ту су вам разна брашна, 
смокови и што је најважније разне врсте вина и ракија; али је све то узалуд, што је народ навукао и 
донео, кад нема ко да га једе, пије и после пријатне молитве, ужива: све и сва наличи и мирише на 
пуну кућу, у којој је све живо изумрло и затрло се.  

Трећи је део дворишта најзнатнији. Са јужне стране високог окомонастирског зида, или као 
што га овуда зову, града, а унеколико и источног, подижу се висова здања са, своих до 50 соба, које 
на дољњем, а које опет на горњем боју; али осим 4. све су остале пусте и опале. Са сјеверне стране 
иде друго здање од својих 10-14 соба, под којим су подруми са пићем, а у ове се улази из звонаре, 
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или куле монастирске. Ова је цела пола здања одвојена од југозападне, западне и северозападне 
високим и огромним зидом; те се тако цело монастирско двориште дели на две главне половине и то: 
на западну и источну. У средини поменутих источних здања стоји свуд около овима окружен 
повелики монастир св. Јоанићија Девичког. Он има нешто мало простора са сјевероисточне и 
сјеверне стране, и у томе је гробље његових свештенослужитеља.  

Са јужне му је стране прекрасан студенац са огромном липом, коју је, веле још св. Јоанићије 
сопственим рукама ту посадио. Диван и прекрасан мирис она распростираше из себе, на све стране 
овог земљишта, па чак и за монастирских зидина; но још дивнију и већу услугу чини околним 
народима свију вера, лечећи их од ужасне болести тако зване падајуће, згранила и горске болести. 
Ништа друго нетреба, по причању овд:, за овакве болеснике; до привезати их за липу св. Јоанићије и 
предржати тако трипута по 24. часа; па је ствар свршена. Обично се лечи од ових болести овде, као и 
свуда: затварајући болеснике у огромне одвећ студене и дубоке мрачне подруме; у овима окивајућа 
их и закључавајући увек уз за то спремљене кладе и гвожђа, и дневно у три маха бијући их и 
читајући им страшне и велике молитве, којима се изгоне бесови и врагови. Ако се ту несмире и не 
оздраве, онда их још везују за ону липу, где проводе поменуто време. Ово је све што се тиче 
унутрености у монастирском дворишту.  

Ево нас сад већ и у ћелиама, или собама монастирским. Собе на дољним бојевима направљене 
су на развалинама старих прекосовских ћелија, а собе на горњим бојевима, унеколико су на старим 
ћелијама, и у неколико носе цртицу новијег доба, или нешто налик на османлијске чардаке. Све је то 
опало, забајаћено, непоправљено, непочишћено и неуређено; све се то клони урвинама, и из ових 
развалинама; све и сва тежи и иде пропасти и уништењу. Где је што почело прокисавати пре 60—80 
год: и данас тако лепо чини; што је се почело рушити пре тога доба, и данас продужава своју 
започетину; што је забајаћено пре и у време тога доба, и данас се све више и више забајаћује; што се 
неје поправљало у то доба, и данас и немисли оправљати и поправљати, једном речју: ако се што 
скорије непомогне св. Јанићији Девичком, он ће пропасти и утаманити се. Разгледајући тако позваше 
нас старом и болном, већ скоро на самрти, тако званом игуману, а у самој ствари пређе бившем 
проти приштинском, честитом и ваљаном оцу Симеуну. Кад му се јави смо, колико беше стар и 
болан, као у предсмртним мукама и трзавицама, скупи све силе, покрену се и помоћу поше мало 
узправи на јастук. Он ужасно јаухну и са сузама у очима рече: ''да си блажен синко и брате; но да те 
сам Бог Господ сачува и сахрани! Ја већ видим у теби покојника и праведног мученика; јер ћеш 
погинути чим изађеш из овог монастира а можда и у њему, но бегај овог часа!''  

Наравно да ове речи несу пријатно подејствовале на нас; али смо их држали као у бунилу 
изговорене. После неколиког часног разговора, видели смо: да је отац прота при чистој савести; да је 
био болан, не од које друге болести, но само од просутости; да је био и пре просут, док још неје 
дошао у овај монастир, са шта је и намештен овде, као лице које неје у стању да одавде побегне, али, 
пошто га пре годину дана страшно измучише околни Арнаути, тукући га и гњечећи све по самом 
трбуху, просуо је се са свим и то тако: да се сада тешко може с места померати.  

Оцу проти ми смо се јавили и ко смо и шта смо и рад чега идемо и путујемо. Он нас је љубио, 
грдио, љубио, плакао, јецао, благосиљао и све чинио, што може чинити само прави патриота и 
мученик за народ и народност. Одма је ту дозван и сестрић му такође поп из Приштине, којега му се 
на жалост неопомињемо имена, а прибелешке о Девичу још нам недођоше. То беше младић од 
својих 35 г: већ у потпуном и најсавршеније пупољку суве болести, или ектике. Он се сиромах једва 
мицаше и креташе, а морао је редовно да свршава службе божје. Обојицу су њих ваљани приштинци 
силом, тако рећи, натерали у овај монастир; само да неби опустео, и вечно за српство пропао. И 
један и други не беаху ни зашто друго способни, до за болнице, у којима би пролежали само још 
понеколико дана, па отишли Богу на истине.  

Одиста је тако и било, и неје прошло ни 2. месеца, по нашем проласку кроз Девич, а они су 
већ, нама живот и здравље, отишли са овога јадног и чемерног света. Нека им је вечна памет! и да им 
Бог опрости све грехе њихове. Дуго је се и дуго жалио и тужио нам наш стари отац Сима на зла и 
ужасе околних и несретних Гашана, који славе и св. Илију и на тај дан долазе у овај монастир. 
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Насиље је ових толико: да су до пред оцем Симом убили 13. монастирских старешина и око 35. 
калуђера. Једном речју: нема старешине, од кад је се сачувао о њима писмени споменик, да је умрьо 
од своје смрти. Ми смо им имена свију, као, који их је поименце, кад који дан, час, и које године, 
убио, пописали: али и тај списак, са осталим прибелешкама, недобисмо још. Ово што наводимо, неје 
изсисано из прстију, но је тако верно, као и све што смо прибележавали ма где, као што је одиста 
верна истина: да постоји сунце и земља.  

Оца су Симу и његова сестрића више пута нападали; али им ништа и никад несу учинили 
друго што, до: што су их добро изтукли, гњечили по трбусима и мецкали; одтуда је и овај просутији 
но што је био, а сестрић му, осим просутости, добио је и суву болест. Арнаути су, до тог зулума 
дошли, да недопуштају ни прозор на ћелијама отворити, ни пса држати у дворишту монастирском,... 
па ни мачку, само: да би се што пре све христијанско изчистило из овог монастира и утаманило. Ми 
смо се и сами уверили о свему овом. Тек што смо хтели да отворимо прозор у соби игумановој, а он, 
као у горској болести, скочи и затвори га, и ако му је било врућина до зла бога; те му се од тог 
повреди још горе стомак: ''Не, не кумим те богом и светим Јованом, хоће те убити одмах!'' Ми га 
запитасмо: ко? а он нам указа одма, са оне стране потока из планине, на Арнаутина.  

Ми смо држали, да ће то бити претераност од оце Симе; хтели смо да се уверимо о свему 
томе: те одемо у своју собу. Овде је већ седео наш вођа, и пошто му све изпричасмо, отворисмо 
прозор. Неје дуго постојало, а танка арнаутка... цикнула је, као змија су другу страну потока, а из 
огромне планине! Разуме се по себи, да им дужни несмо остали, а војводи монастирском већ је 
слагано. као тобож да смо царски човек, који ће се бавити неколико дана у монастиру. Као и свуда и 
овде је војвода монастирска каква поглавица арнаутска, која седи на капији монастирској; једе, пије, 
ништа неради, а прима по 2. дук. цес. месечне плате од монастира, тобож што га чува; па тако је и 
садањи девички војвода син оног истог Арнаутина, који је пре 13. г. заклао старешину монастирску, 
на коју се тужаше Г. Гиљфердинг у свом путовању по Босни и Ст. Србији, да га неје лепо и 
пристојно дочекао. Тужни и жалостни пок. Пајсија, бог да ти душу опрости сваког греха, шта си 
тужан с нама дочекао у краљици и царици Србији!? Војвода је монастирски одма известио у планини 
Арнауте: да је у монастиру царски човек и т.д. али нам је управо заповедао: да неотварамо прозора; 
кад запалимо свећу, да је метнемо на под и да: не седимо близу прозора; јер хоће, вели, да пуцају. 
Ми смо се о свему уверили и друго нам ништа неје остало: до све буквално, и без икаквог 
размишљавања веровати.  

Још нас је у свему боље и потпуније уверила, пребијена, а сада намештена и завијена нога 
војводина, која је имала доброту пре 8. дана бити здрава читава. Његова рођена браћа Арнаути 
Гашани, или Илинштаци, пребили су му је само због једног пса. Војвода је имао свог иса, којег је 
водио уза се, а у исто време и да чува монастир, а раније смо рекли: да Арнаути недају да монастир 
има свог пса и т.д. Њега су више пута опомињали: да не води свог пса у монастир; јер ће га убити; да 
небрани тиме монастир и т.д. а млоги су додавали: да је он продао тог пса монастиру, па под именом 
свога држи га тамо, само да га не би убили остали Гашани. Војвода је се бранио како је знао и умео.  

Једног дана, на несрећу војводину, изађе некако пас у поток девички, да се напије воде и 
врати се из овога; кад је био баш пред вратницима града монастирског, пушка из планине цикне, а 
пас повивши се са ужасним војем и скамукањем мртав падне; војвода излети и спазивши тројицу 
опали на њих, од којих једног рани; док је он пунио своју пушку и вукао пса у ограду монастирску 
опале она двојица: те га један удари у леву ногу и сломи је му је, а друга га окрзне по десним 
ребрима. Сад је крв ту, и како ће се намирити виде ће се.  

Још пре уверења о недопуштању од стране Гашана, да се прозори отварају, саветовао нас је 
игуман Симеун: да идемо у Вучитрн; да из онога узмемо пратњу џандара: те тако даље у Пећ да 
идемо и т.д. Ми на ово несмо пристајали а остали смо. захтевајући: да нам сам нађе човека, који би 
нас одвео до Пећи, али сутра дан. Ни један Арнаутин неје смео да нас води, па ни војвода 
монастирски. Друго нам небеше ништа остало, до: да идемо са нашим вођом из Дренице. Стари 
војвода неје смео за живу главу да се макне из монастира.. Неје смео ни сам да отвори прозор, па ни 
свећу да пали, а камо ли да нас води.  
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Он се беше сетио добре прилике. а та је: млађи војвода монастирски, тако звани Мелман 
(Мелкман, или Малиман) који је надгледао земље и њиве монастирске. Одма се пошље човек по овог 
и он дође. Погодба је свршена и он је се морао вратити у планину, да би се тиме траг заварао 
Арнаутима, као да нећемо сутра дан да полазимо. Отац игуман надао је се и каквом каравану 
турском из Вучитрна. Обично сви каравани, који овуда иду, свраћају се у Девич, ту ноћивају и 
нашавши вође или чуваре од овдешњих Гашана, тек се сутра дан крећу за у Пећ.  

Ово чине не само поједини, турски и турских трговаца и бегова каравани, и царски 
чиновници, него шта више и храбра царска војска, само кад овуда пролази; тако је ово место опасно, 
а сиромашни овај монастир, мора све те зулумћаре и народње крвопије, без паре и динара да храни и 
поји. Нема тежег положаја ни једном монастиру на свету до Девичком, и опет га некако бог чува. Он 
сиромах нема ни одкуда помоћи са стране, а слабо ти ко и зна што о њему. Већина монастира у 
Правој Србији, кроз које прође Г. Гиљфердинг и остали, добише по којекакве помоћи, а Девич не 
само зато: што му недаде своје старине и што га, због насиља и страха од Гашана, неприми онако 
како треба. Г. Гиљфердинг несхвати његов прави положај, као и оног Косовца Срба који му рече: 
''Ако хоћеш јуначку песму да чујеш иди у Црну Гору и Мораву;'' те се и неосврну на нужде ове 
светиње, која се у свему и свачему највише нуждава.  

Овде нам је се ваљало обући у друго одело, којим је се заварао траг; те је се прошло онако, 
како ћемо видети. За то је знао само старији војвода и више нико, па ни наш вођ из Дренице. Ужасно 
се и страшно тужаше отац Сима на огромне муке и патње, и побројавајућа их све горе и црње, 
нећемо их наводити; јер се огледају у убијених 13. старешина и 35. калуђера, као и у пребијеној нози 
војводиној. Сиромах напослетку дође до тога, да рече: ''па нека их напослетку, нека тако и чине, а 
бог ме и право имају! Наша ти је вера сасвим ослабела и онејачала, а турска бог ме јака и силна. 
Види се, да јој и бог помаже, а нама неће ни он, па ни ови наши свеци. Ето и св. Јанићије, кад је било 
мање насиље турско, чинио је чуда, а сад кад је оволико и овакво, да се већ више неможе трпети и 
подносити, нејавља се ни да је жив; он само ћути и све трпи, а чуда никаква.да застраши Турке. Ово 
су видели и сами Гашани; па наваљују све грђе и грђе. Пређе је св. Јанићије, кад би наваљивали на 
монастир Турци, чинио чуда, и они би бегали куд који, а сад баш ништа. Турска је јача, па и 
помаже!'' Тако се вајкаше наш игуман и тако се грко и чемерно жаљаше чак и на св. Јанићију; па на 
самог Бога.  

Ми смо га колико смо могли тешили и успокојавали, али све узалуд. Он причаше, како је лане 
на неколико хвати од монастирског зида погинуо црногорски капетан, којег су водила 3. Гашана, а 
којима је био дошао по некој политичкој мисији. Таква је вера у ових људи! Страшно се жаљаше, на 
убијеног оца Пајсију што неје показао старине Г. Гиљфердингу; што му их неје дао и остало. 
Показиваше нам и писмо Г. Митрополита нашег, у ком му је искао живот св. Јанићије, да га 
наштампа; овај му је вели послао и препоручивао нам: да га сами наштампамо, а ориђинал предамо 
народној библиотеци. У писму наш преосвештени одиста вели: да ће потражити каквог душевног 
човека, који би платио печатње око овог богоугодног дела и т.д. Отац игумам заповеди свом 
сестрићу давши му, први пут кључ, од скривнице, да нас одведе у ову, и све старино покаже.  

Благодарећи дакле овоме, ево нас у кули монастирској, која је призидана уз монастир онако 
исто, као садање наше римпапине звонаре уз цркве. На првом боју, који саставља и припрату 
црквину, беше до 40. комада разних рукописних књига из 14. до 16. века, све разсуте и изцепане. 
Међу њима беше и 10. комада, из Божидарове печатње, али такође разсутих и изцепаних. Оне се 
повлачаху по влажним рафовима и по огромној костилној, из које увлачаху, заједно са влагом, и 
смрад још добро неизтрулилог меса људског; те тако пропадаху и труњаху. Оне имају и своје 
прибелешке, од знатне важности за нашу прошлост, које смо све прибележили и преписали.  

Из овог пење се у други бој, кроз који се даље сјеверу иде у помињате сјеверне зграде као и у 
подруме. На трећем је боју 3. собице, међу којима је највећа сва живописана свуда, а таван јој је сав 
изрешетао све самим куршумима бесних, нечовечних, а можда и пијаних Турака. У овој је соби 
заклан покојни Пајсија, о коме спомиње, у свом путовању Г. Гиљфердинг; он је се страшно борио 
тројицу у овој борби ранио и негледајући на сву своју борбу и изненадни нападај, пао је од 45 ране. 
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Њему су живом вадили црева и етре, а крв по помосту још се познаје у изглединама прљотина. Ето 
какав је живот у Девичу!  

Даље иду скривнице. У првој је око 90. разних књига писаних на кожи и хартији, све сами 
Србуља и неке крупније ствари и посуђе са натписима, које смо поснимали. У другој је око 50. 
најстаријих и најодабранијих књига са 3. ковчега разних прастарих чистих само српских, из доба 
српске независности, одежда, са прапорцима, звонцетима па и натписима. Међу стварима има их и 
од ковова, као: лафова, некаквих апокалипских животињица и т.д. прекрасно и дивно саливених и 
израђених. Осим овог старих крстоса и икона с натписима и без ових и других св. и онако ствари и 
утвари. Између књига одабрали смо 12. комада, на ове оставили 3. признанице, да нам се пошљу и 
т.д. Међу овима је и то све на кожи. а из 11. 12. 13. и мање 14. века:  1. Пролог од 1145. 1. Законик 
Моноканон са грађанским цравилима писан краљу Владиславу 1227 г. 1. Летопис или књига: ''О 
српским владаоцима и господи'' почиње од 9. века, а свршава се са 1361. годином. У овој су књизи 
врло важне ствари за нашу прошлост и паметарницу; 1. Минеј у коме су српски неки свеци, о којима 
сада ништа незнамо; па их незнамо ни по имену: 1. Еванђеље од 1127 год. 1. Апостол од 1089 год, а 
остале су све проповеди и разна поучења.  

Међу овима је забележено и како је постала срп. патриаршија у Пећи, како је овде пренета и 
она из Орида, и како је св. Сава и зашто одпао од Оридске екзархије и грчке патриаршије што су му 
и Грци потврдиди немајући у томе никакве користи; ту су побројане и све епискупије и колико је до 
Душана имала, оридска, цариградска и трновска епискупија како их је овај повргао под пећску, и 
како су се под кнезом Лазаром одтргле од ове, као и колико је под њим оридска, а колико трнавска 
екзархија плаћала данка пећској патриаршији и т.д. Напоследку, је знатно у једној беседи о светом 
Јанићију девичком ово: како је он био прогнани Архијепискуп, како је живео и умрьо у Девичу 
Горњег Полога, или код данашње развалина града и монастира Девича, на садањој међи кичевске и 
тетовске нахије Праве Србије, како је опет пре тога пренет и ту смештен из дан; Ихтиманске нахије 
Праве Србије из места садањег ''Кадербенд'' т.ј. старог српског Девича правог и првог; како је, због 
насиља турског, у време Деспота Ђурђа Бранковића пренешен овамо у земље деспотове, и пошто су 
га 12. дана носили кроз земље деспотове, он је овде стао и даље неје хтео: те му се ту и подигне овај 
монастир. А пошто су му св. мошти и тамо биле у земљи и овде се, на иста два ланца, обесе у земљу 
за 14. хв. дубљине и т.д.  

Све су ове књиге пуне важности и знатности за нас; но на нашу и општу велику тугу и 
жалост, ево се непослаше за живота проте Симе и сестрића му свештеника. Важне су још и старе, и 
ако сада без икакве новчане вредности, одежде, петрахиљи, стихари и остало, веле, још старије од св. 
Јанићије, а на једној и пише да је прављена и поклоњена у монастир св. Спаса у граду Девичу 
Горњег Полога, још 1269. год. Осим овог они 10. угални крстови и иконице од кокова изливене и 
поменуте разне животиње са звонцетима и огромним прапорцима, показују некадањи културни 
ступањ срп. народа у Правој Србији.  

Све ово нема сада скоро никакве стварне вредности, а као старина знак некад. културе и 
изображености немогу се ничијим исплатити. Сам игуман неје знао, ни шта, ни колико чега има. У 
Скривнице се скоро никад неулази; па се о њима и неводи брига. Осим старешина, чељад и незна ни 
где су, а камоли да знају: шта је у њима. Ово и јесте велика срећа и благодарећи овоме: овде је више 
старине, но у осталих већијих и знатнијих монастира. Све су ове старине донешене овде кад и мошти 
св. Јанићије. Кад нам дођу прибелешке, које недржимо да су пропале, заједно са поменутим 
књигама, онда ћемо о свему овом више говорити, а за сада тек само мимогред ово напомињемо, што 
већ рекосмо.  

Ево нас и у самој цркви и њеној препрати, која је сва, као и мушка и главна (предолтарна) 
црква и олтар, са огромним кубетом над саставима, пречага крста, — живописана старим 
живописом, који је доцније понављан. И овде су срп: свеци као: св. Симеун, св. Симон, св. Сава, св. 
Прохор Пшински, Јован Риљски, Јоаћим Осоговски, Гаврил Лесновски, св. Владимир Елбасански, 
Климент, пише Преспански, Наум Охридски, па св. Арасеније први, Сава II. св. Ефрем, св. Симон, 
св. Милугин, св. Урош, св. Петар Корижски и још неких 23. који се немогу да прочитају, са св. 
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Давидом Солунским, или царем Будимиром. Осим ових је: св. Ана, света Анастасија, света Петка, 
света Варвара српска света Јелена, света Зиновеа српска и још неке; али се немогу да прочитају.  

Остала је сва црква живописана разним страним свецима, као и олтар и кубе. Цела је црква, 
тамна, мрачна, тешка, загушљива, нарочито од оне костилне, влажна, тморна и туровна. Ваш спрам 
олтара, са сјеверне стране стоји као мала црквица, у којој је гроб св. Јанићије обешен на два дебела 
гвоздена ланца дубоко доле у утроби опште мајке земље, веле, равних 14. хвати. Над самим овин је 
поклопница од белог тесаног камена, савршено равна са осталим помостом; са крајева јој се познају 
висећи и спуштајући се у мајку земљу ланци гвоздени; више поклопнице је повисок дрвени ћивот, 
спрам ког је, на дувару, живописан св. Јанићије, средњег века, висок, сув човек, у калуђерском 
оделу. Они, који хоће да се излече од својих болести, завлаче се под овај ћивот и леже целе службе, 
или вечерње, на оној поклопници над раком св. Јанићије. Баш кад смо и сами гледали, овуда у један 
мах испод ћивота (застртог платненим и осталим покровима до помоста)...изађе један болестник, 
који нас, наравно немало уплаши!  

Натписа у цркви, и око ње, нема никаквих, колико смо ми гледали и пазили. Срба у околини , 
веле, које за 4. а које за 2. часа, нема ни једне душе; само је неколико колебица Цигана православних 
на монастирској земљи. Ови потомци фараонови, носаху и рипиде и подсвећњаке у цркви; па чим би 
овај посао свршили, изашли би напоље и кад треба опет улазили. Тужно је и чемерно видети и ову 
богомољу и њену службу. За сво време, докле ова трајаше, кречаше се и клањаше 3. будале, међу 
којима је и једно дебело и пуно, у плавим димлијама, паланачко дете. Отац попа, почешће би у сред 
молитве, не само викао и псовао, које на ове будале, сулудастог црквењака (а све је сама сулуда и 
будала у монастиру, ван поменута два свештеника, протинице и војводе) а поменуте православне 
Цигане, који дођу сваке службе, јутрење и вечерње, да помогну, запале свеће, доносе ватру у 
кадионицама, носе рипиде и т.д. него би почешће ударао књигом по глави све ове и шамарисао би 
их, што кваре благочиније.  

Свакојако вечна хвала и благородност од свег православног српства, хришћанског славенства 
и човечанства, овој нашој драгој браћи православним Циганима, који једини неоставише ову срп. 
светињу, но рад ње трпе свака зла и насиља. Али шта ће и сам сиромах попа, кад и за певницом, и у 
олтару и свуда и на сваком месту он све сам мора свршити, прочитати, благословити, 
чинодејствовати, изпевати и т.д. а док прочита ''оче наш'' набројали смо, да је се 7. пута закашљао и 
пљувао, по 3. минуте. Ужасно дуго траје молитва господња; јер се овде, несме ништа прескочити ни 
изоставити, па ни оних по 40. пута ''Господи помилуј!'' што се у кнежевини ненабљудава, а нарочито 
по монастирима.  

Незна се, шта је црње и горе гледати: да ли ову тужну и чемерну усамљену светињу српску; 
да ли ове јадне и жалосне преставнике нашег народа, сумануту и сулудасту послугу ове светиње; да 
ли ове мученике, који врше, свештенодејства и којима би требало пре неге, лека и одмора, но 
петрахиљ и одежда; да ли овај ужас и грозу са свију страна, која је притисла овај комадић чисте 
српске земље? Све је то тужно, све чемерно, све јадно и ужасно, да човека језа хвата и кад неје овде. 
Ми срдачно и искрено, први од кад је кнежевине, при поласку нашем, приложи смо 84. гр. овој 
светињи и мученици српској, жалећи одвише, што више немогасмо. Зајиста, ако је икоме бог дао 
имања и средстава, и ако је ико и помислио да учини какво добро дело, бољег учинити неможе, но да 
приложи овој светињи и мученици српској. Свака парица наградиће се у царству небесном вечним 
животом и блаженством.  

Притеците и помозите браћо и сестре, ко чим и колико може, да се одржи овај заклон свију 
вера и народности од ужасних и највећијих разбојника; да се одржи овај чувар и ово прибежиште 
свију и свакога, који га само ждеру и једу, утамањују и упропашћују, а ни најмање непотпомажу и 
неодржавају. Тешко и самим мухамеданцима и њиховом цару у Станбулу, кад падне света Девичка 
обитељ. Сад у планинама Девичким, а на царском путу, годишње, веле, гине најмање по 130. самих 
правоверних Турака, а онда ће их гинути и по 1300. душа. Сви се сад свраћају у Девич; те по 3-4 дана 
изчекују веће караване, о трошку девичком, само да би својом мложином заплашили разбојнике, а 
онда се неће имати где заклањати; па ће и пропадати. Турци ће се сами вајати, што су ишли на руку 
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разбојницима, и што их подбадају: да све српско утамањују и упропашћавају. Фанатизам њихових 
цариградских дервиша и хоџа, који се луњају по овим крајевима, као гладни а бесни вуци, пашће на 
главе њихове. 
 

ГЛАВА VII. 
 

Пут у Пећ, пећска нахији са својим старинама: белопољским, гораждевским,  
сижским, накљским, сврчским, будисавачким, петрчским, развалинама Студенце  
и још 55 других; статистика и етнографија пећске нахије; фанатизам мухамедански  
и спотицање из Цариграда; прогањање Срба православних, а насељавање Арнаута 
римокатолика; паланка Пећ; монастир у ком је била српска патријаршија; његове  

старине и остало са школом пећском и т.д. 
 

Под благословом, и са, опроштајем, какав се чини са онима, који се воде на губилиште, 
крећемо се са својим момком и поменутом млађом војводом монастирском Мелманом, који је 
страшно био престрављен. Несмо од вратанца зида манастирског измакли ни до 15 хвати, а Мелман 
баци се каменом на једну громилицу камења, рече и нама да то и сами учинимо, па и учинисмо. 
Даље нам рече: да ништа неговоримо, но што можемо брже да идемо, коње да нејашемо, и да смо 
тако рећи стопа у стопу, иза њега. Тако смо ишли малим и уским пољицем једним, у склопу 
Девичких планина обраслих самом огромном, честом и доста старом дубовом шумом, међу којом су 
густи и чести шумарци, трнови, лескови и осталог полудрвећа, и полукорова.  

За једно 30. хвати низ ову речицу, Девич, где је поље мало шире, стоји 6. колебица, на 
монастирској земљи, оних Цигана, који служе монастиру и огроман зидани, али готово 
полуразрушени монастирски хан, у коме је и дућанчић један, са укупном вредношћу свега у њему 
еспапа до 10 гр. Мелман у овоме купи дувана, и превара ту заставше наоружане Гашане: да се онај 
синоћни царски човек већ спрема да пође на пут.  

Још неколико минута хода, па се одпочиње пењати на повисоки и одвећ стрменит, са источне 
стране, огранак Девички планина тако звану Клисуру. Она је сва обрастла истом шумом, као и 
Девич, и с једне и друге стране пута, ужасно је куршумима изрешетана и ножевима изасецана сва, та 
шума и свако њено дрво. Овуда се сваког дана бије и сече, само кад ко пролази; па често се овде бију 
и секу не само путници са разбојницима, него и разне разбојничке чете једна с другом. Мелман је се 
целим путом гласно молио Богу дерући се непрестано: ''ал-ла, ил-ал-ла'' и т.д. Најмањи шушањ, 
најмањи потрес листа, или гранчице, имао је такву силу да је у исто време и ороз на дугој пушци 
мелмановој циктао, као и на нашим, тек онако по природном нагону (инстикту), а не нашом вољом и 
самосвешћу. По Мелману изкакао је зној као боб крупан, а језик му је се већ и уморио од силне и 
непрестане арапске молитве.  

Дуго смо и дуго пузали се, док се једном не узпузасмо на врх клисурин. На самом њеном 
висоравну беше ужас погледати. На једној страни беху још добро неоглодане ноге од човека; на 
другој руке, прси и глава; а на трећој тек у 1/4 огладано месо са огромног царског хата, од арапске 
расе: и све то смрђаше до зла Бога. На једном месту већ стајаше неколико каменова на громилици, и 
Мелман, негледајући на свестрана презања, баци на ову громилицу такође један камичак још у 
долини девичкој метнут за појас. Шта је јело овог убијеног коња и човека, незнамо, кад се живе 
душе у свој Клисури нечујаше, па ни од тице какве, и звера каква.  

Врхом клисуриним, сад још у већем страху и непреодолимом ужасу ишли смо сви страшно 
дрктајући све даље и даље, такође кроз шуму изрешетану куршумима и изасецану ножевима јадних 
и злехудних бораца. Ћутање је трајало, као и пре, и тек да се одпочнемо већ спуштати, на западној 
страни, кад наш Мелман ... опази једнога Арнаутина, вели латинина, на највишем врху једног грма, 
где прежа на све стране! Он је био запео пушку на нас, а ми смо сви то исто учинили опет на њега.  

По овом одма је се одпочео разговор, који је ишао дуго и из којег смо непрестано слушали 
само: ''беса, бес! беса бес!'' и т.д. Мимо све те бесе, ми смо полако и неприметно непрестано 
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мицајући се зајишли за 1. дрво, а коње оставили на путу. Договор је се свршио с тим: што је тај 
Арнаутин узео за грљић своју дугу пушку, а кундак дигао у вис, и ми непрестано гледајући га мало 
помало измицасмо даље и даље, дерајући се и он и ми: ''беса бес, беса бес!'' у то и таквом путовању и 
непрестаном повторавању бесе (вера тврда и поштена реч) ми смо све даље и даље ишли, а небеше 
нам терета у ходу, једно због овог догађаја, а друго опет са тога; што се спуштасмо низ Клисуру.  

Пошто зађосмо, низ Клисуру, испод поменутог грма, скоро смо непрестано трчали, а чинили 
смо се да нетрчимо. Ход нам неје трајао ни пуна пола часа, а на наше велико чудо, указа нам се у 
западној, југозападној и сјеверозападној страни, баш као прави полукруг, или полумесец, . који је 
обухватио пола света.... огромна планина повривена снегом и плавилом! Цела та планина зове се 
Мокра, са разним именима појединих својих врхова и огранака. Док несмо видели њене јужне и 
сјеверне делове, учинн нам се, а и држали смо да је то дивна и света за Србина Црна Гора, са својим 
чудним и дивним јунацима; али смо се брзо разуверили од овога заноса. Са целе те планине дуваше 
тихи и лагани студени ветар, са поветарцима, који нам добро дође у овом страху и умору. Он нас не 
само дивно и чудновато разхлађиваше; него нам и снаге и моћи, као каквом чаробном силом, даваше.  

Свуда испод планине, плављаше се такође дивна и сада савршено плава, полукружна, или 
полумесечна равница, стара Метохија, сада тако звано Подримље, а у г. Гиљфердинговом делу 
погрешно Дукађин. Од оба наша друга, душа ваља истину да кажемо, ми смо се најмање уплашили, а 
Мелман највише. Ми смо били више укочени, неосетни; но што смо се плашили и шта осећали. 
Негледајући на сво бегање и на молбе и приклињања Мелманова, бојећи се да ове дивоте, кад сиђемо 
у равницу нећемо видети, ми смо стали и дуго их дуго гдедали, запиткивајући Мелмана, а овај 
неодговарајући нам ни речице, но само напевајући, тако да се изразимо, своје: ''ал-лах, ил-ал-ах!'' и 
т.д.  

Пошто смо се сити нагледали дивота и красота, и пошто прохладан тихи ветрић охлади нас са 
свим, станемо још крупније, а брже корачати, док несађоемо, или управо не стрчасмо скоро са свим 
са проклете Клисуре и на једном голом њеном огранку не устависмо се. Ми смо већ били уверења о 
нашем вођи, да је нека затуцана мухамеданчина, која је изгубила свој језик, још кад је Мухамед 
умрьо; али смо се јако преварили.  

Тек што одмакосмо за 6. пушкомета из планине, а наш Мелман... удари капом о земљу, 
заигра, рукова се с нама, честитајући нам сретан пролаз кроз Клисуру, коме се неје надао па викну 
играјући и скачући: ''е, е, е! сад се небојте, небојте, ви сте сретни људи! Ено видите, тамо доле ? 
Тамо су доле све сами власи; то су њихова села, а јунаци су бољи од Арнаута! један ће ударити на 
10. Арнаута, и све их разпрскати, и у њиховим катунима (селима) нико вам ништа несме. Небојте се 
ви сте сретнији од свију људи! Колико сам их водио до сада никад непроведо, кроз ову погану 
Клисуру без пушкарања! Истина, да ми се никад образ неје поцрнео, и све сам живе провео; али 
често рањаве!'' Наш Мелман беше, као дете весео, радостан и на питања изприча нам: да је она 
трупина на врху Клисуре турског Чауша, који је са још 4. друга ишао из Пећи у Вучитрн. Разбојници 
су га убили, са коњем му, онде на месту пре 4. дана и два му друга ранили, који су на добрим коњима 
побегли. Ови су се толико били престравили да несу ни у Девич свраћали; него су тако силно јурили: 
да су им пред Вучитрном у двојице коњи поцркали. Ово су били валини неки војници, сухарије, као 
што их овде зову, а у нас коњаници џандари.  

Причаше нам, како је погинуо лане помињати црногорски капетан, коме су све поглавице 
гашанске доходиле и он међу њима бивао. Њега су водиле прве 3. поглавице гашске, један је циљао 
напред, а два са страна му напореду. Иза два џбуна, једног с једне, а другог друге стране пута, пукле 
су две пушке, напуњене са синџирлијама: једна га је ударила под леву мишицу, и прошла скроз кроз 
прси, а друга у главу и разсекла ову на две половине; поглавице гашке несу се ни с места макле, а 
наших неје било: и тако је пропао диван и прекрасан јунак наш из Црне Горе, који је, веле, у 
последњем рату укинуо 13. глава турских и добио 5. рана, од којих је се извидио. На месту где је 
погинуо, као и овај поменути чауш, бацају пролазећи мухамеданци по један камичак спасења душе 
(севапа) ради. Ето, како је прошао, црногорски капетан, који је, по налогу своје земље, и по позиву 
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овд: Арнаута, као пријатеља, да се о нечем политичком њих тичућем се договоре, овде у своје 
тобожње пријатеље дошао.  

Кроз сву Клисуру и с једне и друге стране пута стајаше сила божија громилица од камења, 
зарастлих у шуму и траву и око 23. онако још голих. Све су ове (23) од овог пролећа, за ово неколико 
месеци. Мелман показиваше нам своје грдне ране, које од куршума, а које од ножева; међу свима 
највише га тишташе бивша пребијена нога, а сад већ скоро савршено здрава. Пребили су му је баш 
после убиства пок. Пајсија старешине Девича, кад је власт турска, по настојавању бив. Француског 
конзула, била затворила у Призрену преко 30. Гашана, од којих је 9. умрло, које од рана добивених у 
међусобним борбама, а које од нечистог турског затвора.  

Сам је Мелман био тада у хапсу, но не због игумана Пајсије: него што је, као дечак, из своје 
куће, убио два жандара и трећег ранио. Овај га је, вели, трећи, јурнувши се на кућу ухватио и пребио 
му ногу својом пушком. Мелман је био само 3. месеца у хапсу , као и остали. За сво време хапса, они 
су сви у овоме само ноћу ноћивали и то у граду призренском, а дању су по граду ходали слободно. 
Турци, и њихови судови, не само да их несу судили; него су им још све и сва чинили: хранили их 
најбољим јелима, појили најслађијим шербетима: облачили у најчистије и беље кошуље: јер су они 
смакли једног диндушманског хоџу и т.д. Који несу помрли, све су их, после 90 дана, по турским 
канонима, пустили, давши им још коме по 400. а коме и по 600. гр. чар. награде, што су лежали у 
затвору бадава и за неверничку крв! Ово нам све причаше поменути вођ, а османске власти несу 
казниле ни оне, који су законске служитеље побили.  

Од то доба, говораше Мелман, жеља му беше, и ако је до 7. заптаја, сејмена и т.д. убио, да 
убије и једнога чауша. Сад га је, рече, неко убио: па је задовољан. Изгледа, као да је поменутог 
несретног чауша убио баш овај наш вођ, а вешто око могло би видети у њему, одиста ништа друго: 
до убицу чаушевог. Вођ нам се страшно жаљаше на садањег игумана девичког, како је вели лукав; 
како тврд; како плашљив, те никуд неизлази и т.д. премда му неодрицаше да је болестан. Такође 
тужаше се, на питања наша, који су то разбојници, на Фанде Латине, који се пре неколико година 
населише у пећској нахији; те сад страшно разбојниче и харају, а тобош су месне потурице боље и 
т.д. И са овог последњег огранка клисуриног, виђаше се прекрасно већи део Метохије, а нарочито 
скоро сва Мокра планина. На свима врховима њеним беше снег и ако је био почетак Јула.  

Баш више Пећи, одакле избија Пећска Бистрица, познаваше се као угнута западу провалија, 
коју зову ''Ждрело'' и у самом је том Ждрелу, причаше Мелман монастир пећска, стара влашка, 
патриаршија, где се може човек добро најести и напити, разуме се без пребијене парице. Пошто смо 
се ту одморили, коње добро напасли и напојили, кренемо се у десно; те дођемо у срп: село тако звано 
Сухогрло са 15. срп. и 24(?) п: куће. Удаљено је од Пећи до 7 часова. Овде су, веле, били рудокопи, 
од којих се и данас виде рудне јаме.  

У селу овом има које начетих, а које опет до пола разорених бив. срп. храмова: 1. св. Николе, 
2. св. Илије, 3. Аранђела и 4. св. Јована Крститеља. Св. Николе и Јована зидани су од тесаног камена 
са шарама од прекрасне српске опеке, а остала два од самог тесаног камена. Око ових храмова 
познају се бив. огромна и прастара срп. гробља са украсима онаквим истим, каква су она наша 
нађена нама у подринском и осталим окрузима. Дивне су и прекрасне биле ове цркве, а можда и 
монастири.  

Ево нам и прекрасних натписа и то над западним вратима главне цркве, а у препрати св. Илије   
 

‚‚† сь иzвол~ни~мь wтьца, поспhшени~мь сына исходеmаго ^ 
wца и сьврьшени~мь св. дqха иzходеmего ^ wца сьzда се сыи 
божьствеиныи и богоспось~ми храмь св. и великаго пророка 
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господн" Илїи вь дни благоYьстиваго кралїа Владимира 

срьбскаго лhт † s Ã. х Ã. в Ã , крqгь слицq’’ и нема даље. 
 

Такође над вратима главне цркве, али изнутра, опет, као и у прве цркве, у белом лепо 
отесаном камену урезао је овај натпис  

 

‚‚†..... благоYьстивиїе кралици Косари лhть † s ∞. х ∞. д Ã. ї ∞. крqгь 
слицq f лqни..... ’’ 
 

На светом Аранђелу пише, после избрисаног и опалог кумсали, обично неманићким плавим 
писмом на белом пољу ово:  

 
‚‚.... вь дьим благоYьстиваго и светорьждьнаго крал" 

прьавовhньYанаго zлатою крqною ^ императоровь и 
патрїа"ьховь истьYнихь Стефина сына св. Сvмеwна Немани, 

лhть† s . Ã j Ã.г Ã......’’ 
 

На светом Николи такође плавим писменима на белом пољу пише на кумсалу:  
 

‚‚† Wбнови се сыи свети и богоспьсь~мыи храмь св. и 
великаго Yюдотъврьца христова Николи архїепискqпа 
Мvрьликїнскаго светорьжденим крал~мь все срьпски~, 
поморьски~ и подqнавьски~ zемли Стефана Оуроша г. вь лhт. 

† s Ã. w Ã ∞. к Ã. f Ã. крqгь сльицq z ∞. лqни..... ’’ 
 
Тек у овом има од срп. светитеља св. Симеон, и Сава, а даље и св. Арсеније. Остали су сви 

свеци, колико се могу познати, уписани у српским типовима и одеждама од срп. тробоја. Знатно је у 
св. Илији и Јовану: што су они свеци, који су се као војници посветили, у српским малим 
калпачићима и капицама, као полукалпацима са одвећ широком надтемењачом или горњем покрову 
капа, и код чела млого уже. Оне (као оне наше бив: без обода војене капе) су у светог Ђурца 
црвенорујне, а у св. Димитрије беле. На излупаним и обореним стојећцима, или надгробним 
биљезима, такође се познају трагови од натписа са ћирилицом, али има их и са латиницом. Види се, 
да су се наши и у ово доба, из ког су ови споменици, служили и једним и другим писменима.  

Из Сувогрла, дођемо у село тако звано Цркволез. Село је ово сво српско и има до својих око 
30. кућа; удаљено је од Пећи право сјеверу равно 6. часова хода; била је у њему и школица једна, али 
је сада затворена с тога, што немају учитеља, а нарочито школских књига и т.д. На дивном месташцу 
стоји бивши монастир, а сада црква храм св. Јована Крститеља. Он је сав живописан већ по трећији 
пут и то у време Максима патриарха, а колико се из натписа поправљаног у време тог Максима види, 
поправљан је и обнављан у време његово. Натпис му вели ово:  
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‚‚† божїимь иzволенїемь,  сь помоmїю егw ~динороднаго 
сына и сь сьврьшенїемь св. дqха иzходеmего ^ wтьца, wбнови 
се и пописахь се сыи божьствени храмь св. £wвана 
Крьстителиїа господнїа сьаzдьни вь k Ã. х ˙Ã ∞. f Ã. лhта вь дни 

благоYьстиваго кралїа .... вь лhта † z ∞. р Ã ∞. н Ã. а Ã. сьz .... а ^ 
рождьства господнїа  а Ã. х Ã. о . Ã  г Ã. трqдомь и ижьдивенїемь 
патриарха срьблїемь, поморїю, подqнавїю, больгарїею и 
цhлаго Илирvка кvрь Маkимомь веYна мq паметь.’’ 
 

Из овог села за 1. непун час хода долази се у Белопоље од својих 13. кућа српских. У њему је 
огроман разорен монастир вознесења Христова или Спасовогдана. Село је за непуних 6. часова, 
такође северно од Пећи. Урвине ове лепо се и прекрасно познају и могле би се са невеликим новцем 
опет обновити и поправити. Види се из ово неколико речица заоставшег натписа да је био обновлен 
у време кад се у натпису каже:  
 

.... wбнови се и пописа се вь лhтh  † s .Ã j .Ã o”.  кроуг.... 
 
Даље иде за једно 1/2 часа село Велики Исток, кроз које пролази речица Велики Исток; у ову 

улева се са запада долазећи Мали Исток. Где се Велики Исток стаче са пећском Бистрицом, одатле се 
обе те воде зову даље не ни Велики Исток ни П. Бистрица, но Бели Дрин, а пре но што саставе своје 
воде у Бистрицу се улева Јабланица и Студеница речице. У селу овом има до 25. српских кућа, а на 
самом Истоку речици стоје дивне и прекрасне урвине са једним кубетом, све од самог тесаног 
камена, као и у Дечанима. Из околних села долазе Арнаути па га непрестано руше и утамањују, и већ 
су му скоро сву препрату одвукли и разнели; те из тог камена зидају себи куће, куле и џамијетине.  

На дувару главне цркве, стоји исписана Неманића лоза до св. Милутина, али се једва познаје. 
Кубе су држала четири зидана стуба, који су такође од дна до врха, као и бивше кубе, живописани. 
Помост је црквени од прекрасног тесаног белог мрамора, у коме има млого поклопница, које 
означавају: да су ту погребени млоги светитељи и знатни људи српски. У самом олтару, а у десној, 
или јужној бившој црквици, на белом пољу плавим писменима, била је исписана цела хрисовоља 
дата овоме монастиру; али се ништа неможе, на велику жалост и несрећу, разабрати. Само се види 
још ово неколико речица при дну, које су биле замрљане и упрљане прашином и урвинама, а које 
необише и неизкварише Арнаути и потурице:  

 
 
‚‚ ..... и да бqдеть побиїень ^ сыли Yьстьнаго и 

животвореmаго крьста .... и ^ т.Ã н.Ã  ї  ”.... wтьца никеи .... ^ в.Ã ї  
”. апостоль и ^ вьсhхь светихь и мнh Стефана рекомаго вь 
павьликиски~ невhр.... Неман" крал" вьсhхь срьбьскихь и 

поморьскихь zем¦... † д. Ã х ∞. н Ã.....’’  
 

 



 92

Други је храм св. Николе, метох дечански, а тако звани Гориоча. Овај је храм сав изнутра 
живописан прекрасним старим српским живописом, а има и огромно старосрпско гробље око себе. 
Колико је се могло прочитати на једном билегу са калуђерском штаком пише ово  
 

’’ .... кvрь кvриль игqмьнь св. обители сеи † s Ã. х Ã. л Ã. е Ã...’’ 
 
Одавде се долази у село тако звано Тучета од својих 20. срп. кућа. На једном узвишеном, а 

прекрасном, брдашцу стоје велике урвине бив. огромног монастира. Он је тако порушен, да је већ 
готово сравњен са земљом и само му стоји часна трпеза, од прекрасно израђеног плавкастог 

мрамора. На њојзи стоји овај натпис ''† s Ã. х Ã. л .Ã к Ã '' Да ли је у то доба подигнут или не овај 
монастир остаје опет несретно само питање?  

Сад долазимо на најзнатнију ствар међу свима овим селима; долазимо до под село Студеницу 
сада самих потурица, а пређе неколико десетина година православних Срба. Баш више садање 
Студенице, а на реци Студеници, међу Тучетом и Белицом, селима, стоје огромне и ужасне урвине 
од дивног и прекрасног Студеничког монастира, са огромним конацима и ћелиама, подрумима и 
осталим бив. монастирским, зградама. На пола часа у околини миришу прекрасна питома дрва и 
траве разне бив: монастирске; а од свију њих задржали су се трагови од чокоћа винове лозе и 
огромних црних дудова, који су сада ничији. Липе, багренови и кестенова дрва још стоје; јер их 
неизсекоше и неутаманише потурице. Све изгледа, као да је само нестало домаћина, као да је затрла 
се и замрла цела кућа, која с тога опада и руши се.  

Око бив: монастира стоји огромно гробље са прастарим српским натписима; али га има и са 
латинским. На дуварима још се познају трагови од живописа, а да ови и околни Турци несу нарочито 
ове урвине рушили, од њих под Пећју направили два моста и 5. воденица, ван 3. џамијетине, —
нашло би се млогог којечега, које би нашу прошлост разсветљало и протумачило. Велика је то 
несрећа, што је овако учињено и што бар несу наши калуђери описали ову дивну и прекрасну 
светињу; натписе снимали; оставили све то потомству, да о свему зна; сачували бар оно што је се 
могло: овако је све пропало; све се утаманило, а бог зна да ли ће кадгод и изаћи на видело.  

Цео монастир, који је био дугачак 22. а широк 15. и колико хвати висок не зна се? био је од 
прекрасног тесаног мрамора, који је се састајао из тробоје српске. Плоче су му веће, но оне у 
Дечанима и нашој Студеници, и рекао би и боље израђене. Прича се: да је имао на себи 25. кубета, 
која су сва, као и тројна црква, била покривена оловом, које су до скоро продавали Турцп. Црква је 
имала 3. олтара и била је крстоизгледна. Имала је такође своју препрату и види се да је имала више 
од 16. камених стубова, од којих се још вуку одломци један од другог различни. Он је имао, и у, и на, 
камену изрезаних светитеља, и од овог направљених разних животиња. На једном се особито виђаше 
преврасно израђена аждаја, бив: грб прибалтијских славенских или срп. племена, а има одломака и 
од двоглавих у белом мрамору изсечених, (дакле ваљда белих), орлова. Осим овог неизостајаше ни 
дан: наша огнила и лале, које је све било још пре Неманића, а Неманићи, ваљда су просто, усвојивши 
освештану старину, још боље је утврдили и одржали у народу.  

Од римских натписа навешћемо само ова три, која смо као потпунија, верно снимили. Први се 
састоји из ових.6. непуних врстица:  
 

1 ''D. M.   2. VELS SADRAGI   3. TA MAG. DOM. VIX.   4. AN. XXXII ET SV.  
5. FIL. BLASSIZA V.  6. . . . PROCVL. VIX . 

 
Други је од ове 3. врстице:  

 
''1. MARCIVS FLAV.   2. ET IVLIVS SER   3. G. VIXANN. XXII.'' 
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Трећи се састоји из 11. врстица и то:  
 

1. ''MERCVL. HAVE BENEV   2. ALEA.   3. SALVTAS.   4. D. M.   5. MILIZZA BOSSINA.  
6. VIXIT ANNIS XXII VIPI    7. SI . . . . CIA VIX. ANNIS XXV.   8. VLPIVS VVLCASSINVS  
9. VIX. AN. XXX.   10. FLISB MER . .. VlVOS   11. F. v. C. 

 
Од наших надгробних споменика још је се понајбоље сачувало неколико у бив. помосту 

црквеном на надгробним поклопницама. Међу млогим одломцима навешћено само оне, који су 
потпунији као: 

 

† ‚‚вь лhто † s Ã.т∞. п∞. с Ã. ^ рждства хр Ãа  бога по пльти¦ wÃ.м∞. 
е. Ã прhставы се Мара рhкома Вишеслава дьmь великаго 
жqпана Нhгослава Борн"~вого сына Станимировикьа, 
светорьждьнаго кралїа вьсех Срьбехь Павлqша ^ града 
Срьбица а с@пр@жница великаго кнеzа хвосьтьньскаго се ~и 
гробь кто проYте рьци богь да прости вь вhаки вhковь, 
аминь.’’ 
 

Друга поклопница прекрасно израђена са разним шарама од грмовог лишћа са 3 рибе, и две 
уплетене змије, које су обрнуле једна другој главе са отворени чељустима па хоће да се прождеру. И 
на првој и другој поклопници стоје полумесеци и други украси, као што ће се из слика видети:  

 

† ‚‚Сїи гробь Иваниша Голhмовика Вqкосалика онеисем 
светорьждьнаго крали" вьсе срьпьски~ и поморьски~ zемли 
Хвалимира, жqпань града Дьсника при рекh Дьсници вь жqпе 
томориYьски~ сьде погибе ^ вльи@юmихь се zа крал~ви свои 

сь др@жини сво~ ^ краини томорьски~ вь лhтh † s Ã.у Ã.п. Ã f Ã. 
рьждьства христа бога по пльти  у Ã.о. Ã f Ã. б@ди м@ веYна 
паметь вь цьрьствїи божи~мь писа ~го д"акь Оливhрь 
Божинковикь ^ града Правиmа дьнь к. Ã f Ã. "нqар...’’ 
 
Трећи натпис: 
 

‚‚вь лhтh † s Ã.j Ã.л. Ã д Ã. дьнь вь к. Ã z Ã.Сеиктебри" прhстави се 
добри ~пискqпь стqдениYки и жqпи хвостьньски~ Прохорь 
пострижьникь сьшьстви" св¦ дqха стqдениYкаго прьви 
‚‚~пискqпь хвостьньски~ и матьски~ жqпи ~го благослови св¦ 
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дqхомь прьви архи~пискqпь и патриархь срьпскїи св. Сава 
светорожьдьни сынь св. Сvмеwна Немани добрїи кvрь Прохорь 
веYна мu паметь.’’ 
 

Сад нам долази једна најзнатнија ствар у целим овим огромним и дивним урвинама, а та је 
натиис, или одломци, хрисовуље св. Саве издате овом монастиру. Она је писана загаситоплавим 
писменима на белом пољу у бившој црквици св. Богородице с десне стране главне цркве, или 
главног олтара, који је намењен Сашествију св. Духа или Тројицама. Натпис је овај, као и у 
Грачаници, уписан у западном олтарском дувару, а са источне стране и колико је се могао од урвина 
прочитати гласи ово. 
 
‚‚..... поставихь и qтврьдих смhрени~ наше по благодати дарq 
же и вльсти вь сесветагw и животвореmагw дqха ^ великагw 
арх~реа и господа и бога и спаса нашего Исqса Христа 
божьственымь и всесветымь егw qYеникwмь и апостоль, ... 
даиhи ми ~же врьzати врьzано, ~же раzьрhшати раzрhш... 
кvрь прохора првагw .... вь храмь Сьшьстви" св. дqха св. 
Богородици и св. £wана Крьстителиїа ...вь жqпh Хвостьньски~ 
Стqденицh сьzданаго св. Давидомь солqнскимь вь царhхь 

крали~мь Бqдимиромь срьпьскимь вь лhт  † д Ã.ф∞. л∞. д Ã.... и 
qкрасихь и пописахь ~лико вьzмохь ^ богоданагw ми 
стежани" св. ^ца мо~го Сvмеwна во крал~хь Стефана вь 
павликьски~ невhрь... рекомагw Неман" .... и быти ~мq по 
апол.... повелhнию господ .... ~же врьжеть да ~сть врьzано ... 
вь жqпахь, хвостьньскои, гqсиньски~, рqговьски~, 
трьговишьки~, бqкомирьски~, крьстьиски~ бьдиньски~, 
лqгомирьски~, лепениYьки~ и матьски~ имhти ~диномq 
власти ..... смhрени~. Савва а Ã. архиепискqпь вьсемь 
срьбли~мь, поморию и подqнавьски~ страни и цhлаго 

Илvрика вь лhть † z Ã. j Ã. к . Ã f Ã. вь дьнь сьшьстви~ св. 
дqха ....’’ 
 

Још је било млого којекаквиx натписа, које у овим урвинама, а које по надгробним 
споменицима; али се неје могло више преписивати и снимати због Турака. Чим смо дошли били, 
одма је један дошао, разуме се са оружјем, као и сами што смо, и запиткивајући шта ћемо, шта смо и 
т.д. и спречавајући снимање и опeт беше љубоpитљив да дозна старину. Ми му рекосмо; да је ово 
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италианско и латинско, јер такве ствари неће да руше, што им влада неје наложила; казасмо му и 
године, разуме се измишљене и т.д. и чинило је се, као да је задовољан отишао.  

Неје дуго прошло, а дошли су њих троица са шехом (оџом) тог села и да наш Мелман небеше 
им нека суродица хрђаво би се одиста прошло. Негледајући на то сродство мало је остало, па да 
неплаиу пушке и с једне и с друге стране. Страшно су наваљивали да им се уступе снимљени сенети 
(године) који казују старину влашке џамије! Ово им се неје могло учинити и ми журно измицасмо са 
запетим пушкама. Свашта би било, да им Мелман небеше суродица и да неказа, да ћемо сва троица 
да се бијемо, само, ако пристају на то. Они познаваху овог нашег чкољавог Мелмана, као убицу 
неколико људи; па још и царског човека чауша! Овде ништа више нетреба ни за кога но: 
да га срећа послужи да смакне са овога света не само неколицину но само двојицу тројицу, па се 
после држи: да га обичан куршум од олова небије, но треба да је саливен од старих дубровачких и 
срп. сребрних динара. Пређе тога хваљаше се Мелман својим сродством, у овом селу, нудкаше нас 
да ноћимо у њему, да ћемо бити прекрасно почашћени и т.д. и ако му беше милији конак и дочек у 
Патриаршији, што је и маснији и рахатнији а сад напротив тако рећи лећаше безобзирце и хиташе 
само да се дохватимо равног и безшумског поља старе Метохије, а садањег Подримља.  

Ми и пре несмо имали воље да ноћимо у том седу; али за рад његових, и у околним селима, 
старина, већ смо се били решили на то. Било је већ превалило подне: коњи уморни и готово 
попадали од умора; ми гладни и уморни до зла бога; а до Пећи је остало још добрих 4 1/2 часа хода: 
и све је се то морало надвладати по ужасној препреки, у дебелим нашим доламима, чакширама и 
кепама (црна са полурукавима кратка, кукуљица) силајима, малим и дугим пушкама. Умор, глад, 
препрека и т.д. све је било противу нас али је страх био с нама, и он нас је гонио као из топа метак 
што се гони.  

Несмо се ни разговарали, ни говорили, ни мрморили све док не прегазисмо речицу Јабланицу 
и не дођосмо до пећске Бистрице, а кад до ове дођосмо и без договора: поседасмо да се одморимо. 
Ми смо вешто траг нашег путовања заметли још пошав од развалина. Студеничани су мислили, да 
смо отишли на запад, а ми смо идући по брдашцима, и иза ових, на запад, обрнули право југу и 
југоистоку; те ето нас само 1. час од Пећи далеко.  

Код дивне ове воде студене као лед, а бистре као суза девојачка, одрешили смо били наше 
торбе, из њих извадили оно мало хлеба и сира и тек одпочели јести, кад ето ти из Пећи враћајућих се 
са трга Арнаута све на самим воловским колима. Међу њима је било млого и Срба. Кола су им скоро 
онака још адамовска, као и у нас, само имају на јармовима између волова једну огромну мотку, а на 
овој обрнути врхом доле конусасту котарицу. Све што се у паланци и на тргу купи, трпа се овде у 
ову котарицу, а тако исто и све ситније и скупље продаовине, које се од дома носе на трг. Нама се 
неје дало одморити како треба и појести оно мало већ сасвим окорелог и поплеснивелог хлеба.  

Несмо тако рећи ни дахнули душом како ваља, а камо ли одморили се и и подкрепили, ђаво 
нанесе два Арнаутина, заљубивша се у наше торбе, да се свађају с нама. Оба су била без оружја, и то 
је наша срећа, а иначе би било окршаја. Изпочетка су дошли били, поњушили наше торбе, које су 
биле пуне амбуља којекаквих, па по свој прилици, мислећи, да ту има важних ствари, хтедоше прво 
да их украду, а после покушаше и да отму. Псоваше нас на сва уста називајући нас: ''хе ви белогуни 
(белогуњци, т.ј. у белим доламама и т.д.) ви имате пара као песка бре!''  

Овдашњи Арнаути, или потурице, страшно мрзе на оридске, елбасанске, па и дибарске, што 
се ови већ почињу, мешати са Тоскима. Свађа је се ширила и с једне и друге стране све више и више 
и наше потурице свађале су се само зато да дочекају још ког познаннка враћајућег се из Пећи. Наш 
вођ, као да неје био сраскиде да још чекамо, и као да му неје била неповољна свађа; јер од сниманих 
старина, почео је и сам понешто врчати и мрмољити. Ми заповедисмо, да се полази, коњи се 
натоваре, и кад смо били на половину речице, а Арнаути нам испрече своја воловска кола. Сад је 
ваљало ова надилазити; те с тога увалимо се у неке вирове из којих полумокри једва изађемо на 
други брег. И одавде нас враћаху натраг у реку, а наш вођ чињаше се свему невешт. Ми викнусмо 
једном на њега, а он одговори: ''Они се шале, ето немају ни оружја! Неће, ништа неће, небој се 
џанум!''  
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Све то беше само изговор и ствар дође дотле, да је се морало силом продрети. Један висок и 
дугачак, сув, беломусан беше се изпречио пред нашег коња и церекајући се враћаше га натраг у вир; 
небеше му ну у што опомена све дотле, докле му шкипски непоменусмо, по обичају мајку, а пиштољ 
у ветар не изтурисмо. Кад наш беломусан виде да нема шале, стаде за један минут, по свој прилици 
да се промисли, а ми недајући му времена прогнасмо крај њега коња, обрћући му право у прси 
пушку. Он се још мало мишљаше, дрктајући од пасјачине, што немаше оружја, а не страха; те ми 
измакосмо за 1/4 часа.  

Тек сад сретосмо око 16. кола све самих арнаутских, од ових ободосмо коње даље; те баш 
пред самом Пећу стиже нас грдна свита и пратња. Напред иђаше један бркат, на добром коњу, 
Арнаутин са обрнутом наопачке кожушином; за њим двојица других; па два Срба; па калуђер у 
турском оделу сав умотан и завијен наоружан такође од главе до пете; а за њим још тројица 
наоружаних. Ми се склонисмо сили с пута држећи да су некакви Турци. Онај напред јахајући 
Арнаутин, позна нас да смо раја, сврну с пута и запита: ''хоћете ли у Патријаршију?'' Ми рекосмо, да 
хоћемо, а он одтрча и јави игуману, оном, за ког држасмо да је паша, или дервишина нека. Овај, 
Арнаутин, гледећи на наше бисаге, пупе амбуља, ваљда је држао, да су то све сами прилози. Наш 
калуђер махну руком и ми окуписмо наше мале коњичке за њима.  

Сад бесмо и весели што у ово доба стигосмо овде. Арнаутин калуђеров дође нашем и пошто 
се разговорише рече: да овај наш дође у Патријаршију, а ми право да гонимо с њима. У путу рекосмо 
да смо зуграф (живописац) и да посла тражимо. И да се несмо казали за овакво важно лице, опет 
само кад у монастир идемо доста је да нас приме како треба, особито гледајући на наше торбе пуне 
амбуља нашег момка У целој Правој Србији, а можда и српству, нема овако ваљаних људи, као што 
су два преставника овог монастира, отац Рафајил и отац Максим. Идући без икаквог говора почнемо 
уилазити у паланку Пећ, кроз коју на све стране жубори и хуји валовита, студена, брза и бистра 
Бистрица Пећска.  

Наши коњчићи са великим, угојеним и добрим хатовима монастирским несу могли да иду; и с 
тога је се цео караван монастирски непрестано устављао и очекивао нас. Ми несмо знали зашто се то 
чини, али чим смо наступили све кроз крајње улице пећске осула је се страшна грдња, псовка и 
бацање камења и блата за нама, не само од деце обојег пола, него и већ од одрасних младића, па чак 
и була! Ми смо пролазили, као кроз шибу неку и осим бацања за нама и честог ударања нашег 
свеколиког каравана, хорило је се и с једне и друге стране улице, у стиховима ова песмица:  
 

1. ''Поп, поп, трпокоп,'' 
2. Ме синџир,  
3. Ме коноп.  
4 Иња диња,  
5. Поп свиња''  

 
(што ће рећи: Поп, поп, трнокоп, на синђир (на конопац) да га обесе, иња диња, поп је свиња.)  

Тек би се ова дивна песмица свршила, а наступила би опет ова:  
 

1.''Шкја, шкја, попрда,  
2. Морен нанен,  
3. Ћит ка  
 
1. Мјерен шкја  
2. Вирен бир,  
3. Бар ух пут,  
4. Шкја ора мут''  
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(а то све значи: Славенине, попрда, несрећна ти мајка. што те има. Обесите Шкјава (Словенина 
Србина) на сламку од траве. Трава се прекиде Шкјав пропаде у проход.)  

Чим смо изашли из Пећи, отац калуђер остави с нама оног свог Арнаутина, или потурицу, да 
иде како могу наши коњи, а он са свом осталом свитом оде у монастир. Из паланке Пећи до 
патријаршије нема ни пуних 10. минути, а ми смо ишли ваљда више од 3/4 часа, јер су нам тако били 
уморни коњи. У сами мрак једва једвице стигосмо, те онаво уморни и сустали: једва се сутра дан у 9. 
часова пробудимо.  

Пре, но што проговоримо о срп: Патријаршији, ваља да кажемо неколико речи о целој 
садањој пећској нахији или округу. Она заузима већи део равне Метохије, са окрајцима 
опкољавајућих је планина. Удаљена је својом паланком Пећју: од Ђаковице 6. од Призрена 12. 
Тетова 18. Кичева 30. а Прилипа 40. часова. Од Бањске је удаљена непуних 7. а од Новог Пазара дан. 
16. часова. Од Старог Трговишта 14. Гусиња 16. Скадра 24. а Приштине 12. часова. У старини је 
имала више од 24. градића, који су сада сви у урвинама и развалинама, и захватала је млого већији 
простор но сад, као цео Мат спрам дан. Дибре, Гусињску нахију, већи део скадарске, новопазарске и 
вучитрнске са ђаковачком и призренском; а све је се то звало старо Хвостно. Сад је све то одузето и 
на целом свом простору једва брои 206 села , која се, по вери и народности, могу поделити: 1. на 
чиста српска православна; 2. српска православна и мухамеданска; 3. српска православна са 
Арнаутима римокатолици; 4. арнаутска-римокатолика са потурицама и 5.сами арнаута мухамеданаца 
6. и Срба мухамеданаца. 

Округ пећски сада има само једну паланку Пећ са 1200 домова Срба мухамеданаца; 550. Срба 
православних и 100 Арнаута римокатолика. У целом округу, са паланком, има 6098. кућа Срба 
православних, 360 кућа Арнаута Латина; потурица Срба и Арнаута мухамеданаца 7000. Од 
поменутих 206 села 40. спадају на тако звани срез Ругово. Становници целе ове Ругове све су сами 
Срби, који су се неки пре 100 а неки 80. па и 60. год. изтурчили. Говоре сви српски; али уче 
непрестано арнаутски. Они су сви бегови и беглербегови (кнежеви и синови и потомци кнежева) по 
3—4. часа носе о себи, и свом голом рамену дрва у Пећ на продају, а опет их нико несме другчије 
звати, до: бег Мустапа, Веселин, Војин, Махмуд, Ибрахим и т.д.  

У ова 63. села живе чисти Срби православне вере: 1. Белопоље има преко 65. к. од 
патријаршнје 1. час хода, са прастаром црквом Ваведења, обновљена пре неколико десетина година. 
У овом селу има и једна нова црквица, коју је подигао Кирил сад: архим: дечански; 2. Јелашје 30. 3. 
Ливоша или Левоша са 25. к. од Патријаршије 1. час. У атару овог, села има 7. порушених цркви и 
бив. монастира, који су били велики и огромни. Осим развалина од ових св. храмова виде се урвине 
и од огромних зграда и конака. Свет, о празницима, излази и на развалинама ових св. храмова свети 
водицу сваке године и то, на разв: св. Аранђела на аранђеловдан; 2. на св. Симеуна српског, на 
симеундан; 3. на раз. св. еванђелиста Марка, о марковудне; 4. на раз. св. Јована Крститеља на 
Ивандан. Ове се развалине зову још и Ивањац; 5. на раз. св. Николе, о николудне; 6. на раз: св. Ђурђа 
да Ђурђевдан; све су ове развалине у једном часу разстојања; 4. Ђурковце.  

У овом селу има огроман монастир, од прекрасног тесаног камења озидан, али је сада без 
крова. Црква је посвећена св. Николи. Живопис сав стоји и све би се могло поправити са неколико 
десетина дуката; па да овако непропада на поругу целог хришћанства, а нарочито православља. И на 
његовом западном дувару главне цркве, а са источне стране стоји живопис изкварене нагрђене и 
нарочито лозе Неманића. Мећу млогим свецима срп. стоје и осим помињати на више места из лозе 
Неманића и они који несу били од владалачке Неманића лозе, као св. Прохор Пшински, Гаврил 
Лесновски и т.д. У храму овом стоји плавим писменима на белом пољу овај натпис:  

 

‚‚† вь дни светорожденаго крал" вьсе срьпски~, поморьски~ и 
придqнавьски~ zемли Оуроша г Ã. обнови се и пописа сїи св. и 
божьственїи храмь св. христоваго епискqпа мvрликїискаго 
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Yюдотворьца Николи трqдомь и потьm..... игqм..... мар.... вь 

лhтh † s Ã.w Ã.к. Ã и Ã. крqгь сльн....’’ 
 

5. Летина, 20. к. 6. Сушица по последњем попису у целом овом селу били су чисти и сами 
прав: Срби, а од пре 3. г. остало их је од својих 30. кућа само још 5. Остале су које изтурчиле се, а 
које утамањене и изсечене. У њихових и то 24. кућа сад су сами Арнаути мухамеданци са 
римокатолицима насељени. На сред села била је пре 5—6 год. читава огромна црква са 5. кубета 
храм св. Ђурђа, од тесаног камена, а сад је до основа разорен и од његове грађе назидане су две 
џамије: 7. Орашје-, 8. Гораждевац; 9. Берково, од патриаршије 4. часа југоистоку са разв. храма св. 
Вознесења господова. Сада стоји само часна трпеза: има развалине и од ћелија, а и огромно прастаро 
срп: гробље с натписима. Онај, који нам је дао верне снимке са развалина и храмова у овим седима, у 
којима ми не беасмо, прибележио је само годину, кад је био подигнут овај монастир, а та је  

† s Ã. х Ã. и Ã. Y Ã 
 више вели неје могао да прочита. Осим ове године обновљен је царем Душаном год:  

† z Ã. w .Ã j .Ã д Ã. 
10. Брестовик; 11. Сврке тако зване Сухе удаљене су југу 7. часова од патриаршије, и у њема 

су сада урвине од бив: монастира св. Саве Арх. срп. На храму је натпис овај : 
 

‚‚† иzволени~ь ^ца, поспьшени~ь вьпльmенагw 
~динороднаго сына ^ ^ца и сь поспьшени~мь и сьврьшени~мь 
св. дqха иzходеmагw ^ ^ца сьzда се и qкраси сїн 
божьствьиїи храмь светител" и првагw просветител" 
срьбьскагw светорождьнаго Савви а Ã. архи~пискqпа 
срьбьскагw брата светорождьнаго крал" прьавовhнYанаго 
Стефана, св. Сvмона, вь дни светорождьнаго крал" Оуроша а Ã. 

Хрвапавагw вь лhт † s Ã.j. k Ã.г Ã.’’ 
 
12. Гериоч; 13. Мојстир 5. ч. од патриаршије са 20. к. и огромним развалинама монастира св. 
Богородице веле бив. женски монастир. Око развалина је огромно гробље калуђерица. Монастир су 
разорили Татари, у време св. Милутина, кад су били дошли до Црног и Белог Дрина. 14. Црколез; 
15. Бање 7. ч. од патриаршије има 30. срп. к. и до пола раз: храм св. Николе са натписом и ст. срп. 
великим гробљем, такође са натписима. 16. Лековац 4. часа сјевероистоку од Патриаршије. На сред 
села стоје огромне развалине св. Јована Крститеља, са огромним старим српским гробљем, на којем 
су натписи; али на иелику жалост неснимљени. 17. Црнце, 18. Видене: 19. Црнарека; 20. Д. Ковраге; 
21. Заблаће; 22. Тучета, а неки зову и Тучепо: 23. Опрашке са развалинама огромног храма св. 
Јеремије и старосрпским гробљем с натписима. Колико је се могао снимити натпис, он је оправљан 

год:  † s .Ã w Ã. к Ã за владе краља Милутина; 24 Љубиша; 26. Подграђе.  
Оно је од Патриаршије 5. ч. хода истоку, покрај које протиче река Клиница. На њеној обали 

стоји огромна урвина од куле, која још има 5. бојева на сваком по 16. прозора. Колико је још висока 
била, више ових 5. бојева, незна се.Око куле познају се трагови од неких огромних развалина, једни 
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веле града, а други опет монастира. Међу развалинама види се огромно старосрпско гробље са 
натписима и без ових. Осим ових развалина стоје још двоје и то скоро савршено утамањене од храма 

св. Николе, сазиданог год. † z Ã. w Ã. л Ã . У време владе св. Милутина, као што гласе одломци од 
натписа и храм Паске Господње или Ускрса, тек до пола разореног. На њему се виде трагови од 
дивних живописа српских и ово натписа:  
 

’’... вь дьни влагоYстивагw и богомьхранимаго  
светорождьнагw крал" Гqргьа вь лhтh   

† s .Ã х Ã. к Ã. w Ã.  ... бога... † а Ã. р Ã. к Ã. и Ã ’’ 
 
26. Благоје; 27. Струнце; 28. Шалиновце са разореним храмом св. Арсенија српског. Село је ово 
далеко 5. ч. од Патриаршије, а знатно је с тога: што су одавде тако зване Шакобенде, па и патриарх 
Шакабенда; 29. Самодуб; 30. Панво; 31. Ложани; 32. Котаре; 33. Мокра; 34. Накле у овом је селу до 
95. домова срп. а од Патриаршије је, за 1. час хода, истоку. За једно 1/2 часа од села стоје огромне 
развалиие од бив. огромног храма св. Јована, Крститеља. Пре 4. год. изоравали су и одломке од 

оловног крова и на једном је од ових стајала изливена год: † s Ã. д Ã. о Ã. и Ã. Око ових силних 
урвина и развалина стоји огромно старосрпско гробље.  

Сва околна села српска сабирају се овде, свете водицу и моле Богу. Цркву би ову требало на 
сваки начин подићи, али шта ће се кад је народ убога сиротица, без оца и мајке, без куће и кућишта и 
без паре и динара; 35. Дубокипоток; 36. Дренак, а неки опет зову и Дренок има преко 40. домова, а 
од Патриаршије је 5. ч. истоку. Има целокупну цркву, а пређе бив: монастир св. Богородице, још 
целокупан и са ћелиама; али неслужи с тога што нема нужних црквених ствари, као: књига, одежда и 
других св. утвари. Црква је сва живописана и има и натписа који несу снимљени. а само су 
прочитани. По њима, причаше нам, описаоц свију ових села, излази: да је овај монастир подигнут 
око1195.г. да је био женски и т.д. Штета је, што ови натписи несу снимљени, како треба.  

37. Осојане 4. часа истоку од Патриаршије, има преко 30. домова. У крај села стоје огромне 
развалине Васкрса Господова, са огромним старим српским гробљем; али је страшно порушен. На 
њему се виде трагови од живописа и натписа; али се ови несу могли прочитати 38. Кијево 7. часова 
истоку од Патриаршије има преко 35. домова. У селу је овом прекрасна велика црква сва од тесаног 
камена храм св. Николе. Сва је живописана, а на стубу једном живописан је Стефан Урош трећи 
Дечански, који подноси св. Николи план ове цркве са молитвом, из чега се изводи: да је он овај бив: 
монастир, а садању цркву, и подигао. Као што је већ казано, има и натписа разних, кад је ова црква 
грађена, кад је живописана, поправљана и т. д. па како је ваш описаоц из оног плана држао: да је 
исту градио св. Урош трећи, неје ни снимао натписе. Остали који су ову цркву видели веле: да јој по 
преписима а година, кад је грађена има преко 980. г. и да ју је зидао неки краљ Плавуш или 
Павлимир, у знак благодарности, што му је св. Никола помогао да одржи неку победу над некаквим 
босанским Баном, кад је тај Бан дотле допрьо био у Павлушове земље, од ње је постао Плав 
паланчица.  

39. Д. Драгољевце, 40. Д. Драгиљевце, од Патриаршије 4 1/2 часа сјеверу. У њему су огромне 
развалине, св. Ђурђа са натписима и старим гробљем; али натписи несу снимљени. У селу је више од 
30. д. 41. и 42. Г. и Д. Црнилуг; 43. Враговац; 44. Видик са раз: града; 45. Кострц са раз. старог града; 
4б.Мали Исток. Међу Малим и Великим истоком стоје огромне развалине од града веле некаквог 
цара, који је се звао Исток! Око тих развалина има огромно гробље; али са натписима римским; 47. 
Петрч Од патриаршије 3 ч. сјевероистоку са 45. дом. Село лежи у прекрасној равници на Бистрици 
Пећској. Мало даље од села леже, као 4. стога, округла повисока брдашца са развалинама неким и 
огроман бив: монастир св. Јована Крститеља, сав од прекрасног белог дивно отесаног и углачаног 
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мрамора. Монастир је овај сада до половине порушен и руше га непрестано околне потурице 
зидајући себи куле, џамије и остало. Око ових урвина за 1/4 часа свуда унаоколо стоји огромно и 
силно српско прастаро гробље са разним шарама, украсима, натписима и осталим. О свима овим у 
опште старосрпским гробљама ми ћемо уједанпут коју проговорити, а и казали смо у делу нашем. ''О 
старим српским гробљама.'' Натпис у овој светињи, колико је се могао разабрати и прочитати, после 
4. изобијане и утамањене врстице гласи у одломцима ово: 
 

.... wбнов... пописа и qкраси св. ....... светор.... краль вьсе  
срьпь ... zем... владисл.... л... † z Ã. j Ã. м .Ã г Ã .... лоун... тоже  
лhто изби кр... Оугри сь Алем... и.... Тюрки и лqк... Грьк... 

 
У њему 48. Јеловац сјевероистоку од патриаршије 5. ч. са 10. ср. д. стоје огромне урвине св. 

Ђурђа, међу којима је и часна трпеза на којој ише, ово: у Ã. п Ã. и Ã . У овом је селу пре 4. год. било 
40. срп. кућа, а сада су све оне које затрте, које побијене, а које разтерано којекуда; те је сада 13. кућа 
арнаутских. 49. Рудник од Патриаршије 7. добрих часова сјевероистоку; има око 30 кућа. Више села 
је разорен скоро до темеља огроман храм св. Николе. Он је зидан онако исто као и Грачаница и 
прича се: да га је зидао ђед Немањин, некакав веле српски краљ. Прекрасно је зидан све самим 
тесаним каменом, а међу овим танком одвећ црвеном и јаком опеком је шаран. Он никада неје био 
олепљиван. До урвина монастира стоје друге такође огромне и силне, веле, од разних зграда и 
ћелија; јер је ова црква била монастир. Овде су веле вадили злато и сребро још пре Немање, кажу 
овога ђед краљ неки; од тих се послова и данас веле виде силне и огромне рудне јаме.  

50. Вериће 5. ч. сјевероистоку од Патријаршије са 20. к. Скоро у сред села стоје огромне 
развалине храма св. Троица, силним старосрпским гробљем и часном трпезом; али без натписа. 51. 
Рудице; 52. Бешце, 53. Клинац 54. Ђурђевик 4. часа од Патријаршије са раз. храма св. Петке српске 
веле, бив. женски монастир. Око развалина је велико гробље српско и то прастаро са натписима, у 
којима су означена имена калуђерица. Даље мало стоје развалине од храма св. Илије такође, веле 
бив. женски монастир са часпом трпезом и огромним прастарим српским гробљем са разним 
натписима опет, веле, калуђерица. Монастир је овај преправљан у време деспота Ђурђа Бранковића, 
а разорен је био од Татара, који су по Арсенију III. овуда затирила наш народ.  

55. Плављане; 56. Посранотрње највеће и најбогатије село српско у целој пећској нахији. Има 
веле скоро 400 к. 57. Грабац 5. ч. од Патријаршије сјевероистоку и 20. к. До пре 4. год. стајала је цела 
црква Сашествија св. Духа, сва од самог тесаног од српске тробоје мрамора прекрасно урађеног и 
углачаног; али га је, у то доба, спахија овог села потурица из Пећи ага хаџи Гора разорио и од њега 
градио у селу кулу и чак у Пећи дворове и остало 58. Набрђе; 59. Оздрим; 60. Бањица; 
61. Странум; 62. Лапухе; 63. Рановац и Црниврх 1. час од Патриаршије са 35. к. У селу су огромне 
развалине св. Јована Крститеља са гробљем и часном трпезом.  

У ових је идућих 13. села у сваком селу по 3/4 Срба православних, а по 1/4 потурица: 1. 
Љутоглаве, 2. Ступ, 3. Сјенаје пл.и Синаје као што млоги зову удаљено 5. ч. од Патриаршије има 
развалине од храмова: 1. св. Стефана Дечанског, или Уроша 3. подигао га је Душан  

† s Ã. w Ã. л Ã. е Ã . 
од прекрасног тесаног ружичастог мрамора дивно углађеног и украшеног разним шарама, украсима 
и разним животињама; 2. св. Николе; 3. св. Јов. Крститеља и 4 св Николе. У њима се виде трагови од 
натписа и живописа српских; али се не могу да прочитају. Она су три старија. За прва два, од ова 
последња три, говоре који су читали натписе, да је први подигао још св. Владимира, краљ српски, 
други Немањин отац некакав краљ, а последњи св. Николе опет Душанов отац. И ове су храмове 
срушили поменути Татари после бегства патријарха Арсеније III.  
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4. Добродоље; 5.. Ризиште; 6. Дубовик; 7. Радуловце; 8. Чебинац; 9. Трбуховце, 10. Жач са 30. 
срп. кућа и раз: огромног храма Усекновење главе св. Јована. Око храма је старосрпско гробље, а и 
часна трпеза још се чува. 11. Ком 4. часа од Патријаршије и 60. срп. к. Има раз. св. Николе са 
огромним старосрпским гробљем с натписима и часном трпезом, а даље мало до пола порушен храм 
Ваведења св. Богородице са живописом српским, српских светаца и натписом: 

 
‚‚Сїи свети и богомьхраними храмь вьведени" св. 

преYисти", славни" присподhви Марїи сьzдани ..... 
родители~мь ми крал~мь всесрьпьски~, поморски~ и 
подqнавски~ zемли Градиною wбнови, пописахь и правинами 

qмножихь крал~вство ми вь лhта  † s Ã. х Ã. м . Ã  д Ã..... благ.. 
крал.... Радь... побhди на Оугр... Тюрькихь Бльгь... и фрюzи ..’’ 
 
12. Гребник до 80. к. срп. и 6. пот: 5. час. од Патријаршије са раз: храма св. Атанасије сада савршено 
разорен; има часну трпезу и огромно прастаро српско гробље. Други је цео, само одкривен св. 
пророка Јеремије. У њему и данас стоје млоге црквене књиге, иконе и одломци раз. старине, на које 
снег и време пада; јер су сељани такве убоге сироте: да немогу овај храм да покрију, а то би се 
учинило са неколико десетина дуката. На њему је овај натпис: 
 

‚‚† иzволени~мъ ^ца несьzданагw и нерожьдьнагw, 
поспьшени~мь вьпльmенагw сына ~динорожьдьнаго и 
исходьmаго ^ wца и сьврьшени~мь св. дqха исьхожьдеmагw ^ 
wца wбнови наше смhрени~ архи~пискqпь цhлагw Илирика, 
wбh Миzи и Дакїи кvр Силивесьтрь сїи свети и 

богомьхранимїи храмь св. пророка £еремїи вь лhто † s Ã.у Ã.м. Ã г Ã. 
крqгь сльнцq и Ã. лqни же z Ã. индик.тиона г Ã....’’ 
 
и 13. Љубожда од Патријаршије 4. ч. са 12. срп.и 5. пот. кућа и двоје развалине од храма св. 
Вазнесења господова и св. Тројице. Оба су до земље срушени. Имају огромна старосрпска гробља, са 
натписима и часне трпезе, од којих на оној Вазнесења. пише:  

† а Ã. л Ã. в Ã. 
Можда је и други храм у исто време зидан и подигнут, а можда и раније, па те године, при 

поправљању, промењене старе часне трпезе. У ових идућих 12. села живе по 3/4 Срба православних 
у сваком селу и по 1/4 правих Арнаута или Шкипа вере римокатоличке и то: 1. Почашће, 2. 
Граљичица; 3. Паскиљица ; 4. Кућиште; 5. Новосело, 6. Захањ; 7. Враговац; 8. Крушево 3 1/2 ч. 
истоку од Патријаршије са 85. к. ср. и 8. а. У сред поља овог села лежи разорен огроман храм 
Ваведења Богородице и Свете Пречисте, веле, оба бив. женска монастира, са огромним прастарим 
српским гробљама и 1. часном трпезом. Са свију околних крајева долази светина нарочито 
женскиње, које немају млека; те се овде лече светом водом, која је лековита и лечи од свију болести, 
па и све вере без разлике. Храмови су ови били од тесаног камена лепо и прекрасно углачаног, а 
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оловом покривени. И њих су, као и све напоменуте и који ће се напоменути, као порушени у овој 
нахији, порушили помињати Татари, и обегству патријарха Арсенија III.  

9. Наглавке 3. ч. од Патријаршије са 15. ср. и 3. а. к. и развалинама св. Арсенија I. 
архијепискупа српског. Око развалина, у којима је часна трпеза, стоји огромно старосрпско гробље 
са натписима. И овај је храм био од прекрасно углађеног тесаног камена озидан. 10. Сига 11/2 час од 
Патријаршије са 30. к. ср. и неколико латина шкипа. Пре 1 1/2 год. било је 40. к: Срба; али је њих 10. 
пало у крв са Арнаутима; те су побегли у кнежевину и у друга места. Овде је до 1842 год. био 
огромаи и диван монастир, св. Ђурђа, сав од тесаног и лепо углађеног од тробоје српске мрамора. Те 
га је године порушио паша Махмудбеговић из Пећи; те од његова дивна камена градио разне 
накараде под именом воденица и мостова на реци Бистрици, коју овуда хоће да зову и ''Вода 
Махмудбеговића'' због тога, што су на њој, од овог монастира, његове грађевине. Камен је, а 
нарочито бели, вучен из планине тако зване Сижске. Људи причају: да је овај моиастир био млого 
лепшији од Дечана.  

11. Будисавце 3. ч. истоку од Патријаршије са 90. к. ср. и неколико латина. У селу је огроман 
монастир Преображење господово сазидан на 400. године веле пре Немања, али сачуване године 
натписа веле:  s Ã. с Ã. н Ã. и Ã .  (треће слово-број је нејасно). Свети Милутин га је оправљао и 
обнављао, па патријарх срп. Макарије, и 1850. год. обновила га је и поправила Монахиња 
Параскевија, које је син јеромонах Неофит и сад у њему, али на велику жалост христијанства и 
православља неслужи с тога: што су га прошле год. по налогу власти и духовенства турског, 4—5. 
пута харали и све му свете утвари однели  

13. Долац, 6. час. истоку од Патријаршије са 130. срп. к. и неколико латинских шкипских. Код 
овог села на два брдашца стоји по једна огромна разорена кула, још по од 4. боја, а колико их је било 
незна се. Оне су налик на ону у Подграђу. Између ових ишло је се кроз земљу што се још познаје, а 
неки још и данас иду донекле. Под источном кулом извире вода тако звана ''Клиновац,'' која испод 
ове куле, кроз земљу, пролази и мало даље од ове ствара повелико и одвећ дубоко, веле, бездано 
језеро, из ког изтиче речица Клиновац или Клиновица. У овом језерцету још од срп. владаоца налази 
се нека чудновата златна и, плава риба, коју нико несме да једе; јер се одма разболе и веле, буде 
накажен. Из ових кула, веле, ишло је се у ону Подградску и то кроз земљу.  

Око кула су огромна прастара српска гробља са натписима и разним украсима. У селу је 
огроман прастари храм Ваведења св. Богородице, веле, некада женски монастир. Он је сазидан још 

† w Ã. к Ã. н Ã. год. кад је владао некакав силни српски краљ, па је обновљен † s Ã.j Ã.и Ã.д Ã.  

па  † s Ã.w Ã. п Ã. f Ã. па † z Ã. р Ã. к Ã. и Ã. и напослетку га је оправио 1857., сачувавши му 
све ове године оправака и натписа, поп Марко; али нема никаквих светих утвари: те с тога ретко и 
служи.  

У овим је идућим селима по 3/4 Латина Шкипа, а 1/4 Срба православних: 1. Кривоглаве; 2. 
Новосело и 3. Пиштане. У овим су идућим селима и Срби православни и Мухамеданци и Латини 
Шкипи или Арнаути: I. Сланопоље; 2. Липа; 3. Требовиће; 4. Игларево и 5. Бабојевци 7. ч. истоку од 
Патријаршије.  

У овом су селу скоро сами мухамеданци са Латинима и 2—3 куће православне. На сред села 
до (ове,1870. год.) стајао је диван и огроман монастир са 13. кубета покривен оловом, храм, 
Вознесења господова, и ове му је године разваљен кров са кубетима. Ово су нарочито учинили, по 
наговору турских власти светских и духовних: да би тако час пре ова светиња српска пала и срушила 
се.  

Сав је монастир од мрамора прекрасно израђеног и углачаног само од тробоје српске; он је 
још сав живописан, са разним млогим натписима и разним украсима. разним. Око њега је огромно 
прастаро срп. гробље са натписима и украсима, лековита вода, а у њему су још и данас два огромна 
од туча подсвећника, са срп. грбовима, огнилама, орловима и т.д. и са млогим књигама, иконама и 
другим св.утварима. Већ је150. г. како му је се цела парохија изтурчила, па су га све до ове год. не 
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само трпили, него и чували и надгледали и по кадкад код њега и погребавади се. Одломак му је од 
натписа:  
 
‚‚ .... светорождьныи сынь св. крал" Оуроша г. Стефань 
Дqшань императорь грькwмь, срьбл~мь, бльгарwмь, qгромь, 
qгровлахwмь и рqсьцемь. Того года иzби императорь Татарь 
и прогна ихь zа Yьрмьно~ мор~ и при~ть малq Татарь и 
крьмь... ини zемли .... ’’ 

 
У овим је идућим селима у сваком по 3/4 потурица, а 1/4 Срба прав: 1. Јасеница; 2. Отоманце; 

3. Беринце  4. Лабљане; 5. Пригоде; б. Сушица; 7. Љубанићи; 8. Дечане; 9. Дрен; 10. Трстеник; 11. 
Суводол; 12. Крњинце 6. ч. од Патријаршије. У њему је до пре 4. год. био целокупан храм св. Ђурђа, 
огроман и прекрасан са 9. кубета сав из тесаног камена; али је сада срушен сав до темеља. Око храма 
је и данас огромно старо српско гробље, са млогим натписима, као што је и храм био исписан.  

13. Главуша; 14. Љубожда; 15. Јагодња; 16. Турјане, 17. Лудовићи и. 18. Дреновци 4. часа од 
Патријаршцје са 20. срп. кућа и двапут толико потурица Срба. И данас стоје му огромне урвине од 
храма св. Николе са натписом кад је грађен и огромним старим српским гробљем с натписима и 
украсима; али их ми на велику жалост недобисмо.  

У овим идућим селима живе саме потурице: 1.Ромуне, 2. Роднобрдо 3. и 4. Д. и Г. Забрђе 7 1/2 
ч. истоку од Патријаршије са огромним храмом Вазнесења господова, који је до пре 5. год. био 
савршено читав и имао 7. кубета. Сад су га почели рушити и кварити као и огромно му гробље старо 
српско са натписима. У монастиру и данас стоје разни натписи, који казују кад је грађен и ко га је 

градио; али описаоц успео је само годину: † s Ã. j Ã. Y Ã. s Ã. снимити, а остало му несу дале 
потурице.  

5. Липљане; 6. Понор; 7. Црнопречане; 8. Драгоње; 9. и 10. В. и М. Укча; 11. Пантина; 12. 
Лешане, 13. Кринчани; 14. М. и В. Јабланца; 15. п 16. Г. и Д. Јабланца; 17. Свађа; 18. Раумиће; 
19. Џаково, 5. ч. од Цатријаршије сјеверу са 17. кућа српских правосл. и раз. бив: огромног храма 
Ваведења св. Богородице. Сад му се само темељ зна, а пре 5. год. било га је више од пола. Око храма 
је огромно старо српско гробље са натписима и украсима, као што их је и монастир имао. Из самог 
олтара извире лековита вода, којом се лече све вере од свију болести. 20. Церовик; 21. Дубоко; 22. 
Грабовац; 23. Купусце; 24. Бохчиће; 25. Река; 26. Црвенобрег; 21. Вахша; 28, Љубуша; 29. Истиниће; 
30. Стреоц; 31. Студеница; 32. Врело; 33. Новосело. 34. Коричане; 35. Брађијак; 36. Брадовац; 37. 
Црнобрег; 38. Јуник са 385. кућа све двобојних направљених све од саме старине и светиње српске ; 
40. Лођане са 8. срп. кућа, а пре 9. година било их је 45. и 41.Косица. Од 40. села руговских потурица 
бегова и беглербегова само су нам ова казали: 1. Бјелум; 2. и 3. Стара и Н. Ругова; 4. Кућиште; 5. 
Јасење; 6. Боге; 7. Џама; 8. Јошаница 5. ч. од Патријаршије са 40. потуричких и 10. прав. срп. кућа.  

У сред села је огроман одкривен монастир Вазнесења господовог са 17. кубета; али без крова. 
Око монастира је огромно старо српско гробље са разним натписима и украсима. Монастир је сав 
живописан и са натписом. Озидан је сав од белог прекрасно урађеног мрамора са остатцима 
изрезаних светаца и разне животиње у камену. Сва су се кубета држала на прекрасним једноставним 
стубовима, такође од белог мрамора дивно и чудновато израђеним. Овај би св. храм требало 
поправити, а то би се учинило без великог трошка. Натпис му пише: 
 

‚‚† вь славq ~диносqmини~ и нераzдhльни~ троице wтьца и 
сина и св. дqха сїи св. и божьствьиїи храмь свhтлагw и 
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дивнаго и Yюдьнаго вьzнесени" Спасители" натешегw и 
господа Ис. Христа сьzда смhрени архїепискuпь срьбскїи и 
цhлагw Илvрика смhреныи £wань вь лhтh христова  

† а Ã.s. Ã о∞. е Ã.’’ 
 
и 9. Штупео 4. часа од Патријаршије са 35. к. 1/2 с. п. и раз: храма св. Јована Крститеља, код ког је и 
огромно старосрпско гробље с натписама и разним украсима. Осим побројаних села, још 
напомињемо и овај остатак: 1. Горождевац 1 1/2, час од Патријаршије са 130. к. српских, од којих 20. 
к. зову се Србљаци, а остали Дошљаци. У њему је био монастир св. Арсенија арх: срп: којег су 
запалили Татари, па је сада оправљен и даском покривен; но нема су чим да служи, нити има 
нуждних св. утвари. 2. Чађево, 3. Крушево 4. ч. од Патријаршије са 20. лат. шкип: и 3. српске куће. У 
њему је до лане био огроман храм од тесаног камена, лепо углачаног са 5. кубета.храм св. Тројица; 
али га ови Латини непрестано руше само да га нема и да себи подигну римокатоличку цркву. 3. 
Мужевина 4. ч. од Патријаршије са 10. ср. к. и разв. храма св. Стефана Архиђакона, који је подигнут 

био † а .Ã f Ã. год: а сада је сав разорен, само му стоји темељ и часна трпеза.  
4. Луковац Љуљевића 4. ч. од Патријаршије са 16. срп. кућа. У њему су огромне развалине од 

храма св. Аранђела који је још и сада до пола, а пре 10. год. био је савршено цео и имао је 13. кубета. 
Око храма је огромно и силно старосрпско гробље са натписима и разним украсима. Сазидан је  

† s Ã. j Ã. к .Ã и Ã. године. Недалеко је од ових урвина, до темеља разорен храм св. Еванђелиста 
Луке. 5. Луковац Османбегов 4. ч. од Патријаршије са 12 срп. кућа и раз: храма Чеснога крста 6. Бича 
5. ч. од патријаршије са 10. к. ср: и срушеним пре 8. год. храмом Вазнесења господовог. Од овог сада 
стоји само један зид и стуб од часне трпезе, са огромним ст. срп. гробљем.  

7. Леочин 6.ч. од Патријаршије 20. ср. к. и раз. храма св. Николе. Око раз: стоји огромно 
старосрпско гробље са разним надписима и украсима. 8. Белица 8. ч. од Патријаршије са зидовима од 

разв. храма св. Ђурђа летњег. Храм је овај подигнут † а Ã. р Ã. о Ã. е Ã. год. 9. Млећане 8. ч. од 
Патријаршије саме потурице и две куће прав. Срба. На сред села стоји огроман храм Преполовења са 
9. кубета; сав живописан и од прекрасног тесаног камена сазидан. Од пре 5. год. почели су га Турци, 
по налогу светских и црквених турских власти, да руше, те су му до сада само кров оборили. У 
храму је више натписа са остатцима од старих икона и других св. утвари, а налази се и млого старих 
разних књига писаних на кожи и хартији. Натпис му је чист, јасан, плавим писменима на белом пољу 
овај:  
 
 

‚‚† иzволени~мъ wтьца, поспьшени~мь сына и сьврьшени~мь 
св. дqха сьzда се сїи свети и божьственыи храм преполовени" 
вь дьни благоYьстиваго и богомь хранимаго, крал" Оуроша 
вьсе срьпьски~, поморски~ и подqнавьски~ zеми при 
архи~пескопq целагw Илvрика и вьсеи срьпьски~ zемли кvръ. 
Арсениїю .... то~ лhто иzби краль грькwвь сь тюрками и 
алеманима и раzсипа бана босньска .... а пописа се вь лhто  
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† s Ã. ј Ã. м Ã. f . Ã  и раzсипа краль бенетиYани .... ’’ 
 
10. Чабићи са 10. к. ср. и преко 25. пот: од Патријаршије је југу 6. ч. На сред села стоје огромне раз: 
храма Вазнесења господовог са часном трпезом, прекрасним живописом и натписима, а тако исто и 
са огромним и силним старосрпским гробљем са натписима и украсима. Снимљене натписе изгубио 
је описаоц, а сада се већ више не могу добити.У њима се каже: да је овај монастир женски подигао 
Урош други благодарећи Богу за одржану некакву победу над Турцима. 11. Добродоље је 6. ч. 
Патријаршије са самим потурицама. У овом су селу огромне развалине храма св. Димитрије који је 
до пре 6. год имао веле 25. кубета, био некада покривен оловом, и имао силне и огромне зграде око 
себе, а сав је сазидан од самс сиге камена, што је врло велика редкост овде. Сад су га више од пола 
разорили и развукли којекуда. Око урвина је огромно старосрпско гробље са натписима, које такође, 
по упутству и налогу власти, руше и утамањује као што су ове год. и часну трпезу одвукли, на којој 

је натписана: † s Ã. т Ã. п Ã. д Ã. год:  Монастир је овај био изнутра сав живописан; али нигде 
неје било срп: светаца од лозе Неманића. У њему су и млоги великаши сахрањени, од којих на плочи 
једној пише ово: 
 

‚‚вь лhт † s Ã. т Ã. Y Ã. дьнь в Ã. месеца Октомбри" прhстави се 
великїи жqпань богьдань гqрьговь драгоиловикь брать 
велицеи кралицh вишеслави рекомои марfи монахїи срьбьски~, 
веYна мq паметь, добрь господинь пекьви се zа добр ....’’   
 
12. Унимир 6. ч. од Патријаршије са становницима Шкипима, Латинима и потурицама Арнаутима, а 
православних нема. У селу су овом развалине од два огромна бив: монастира и то: Апостола Петра и 

Павла подигнут; † s .Ã т .Ã о Ã. г Ã. и св. Николе цео само су му кров Шкипи Латини прошле 
године оборили, да би се пре срушио. Од св. Петра Латини су хтели да направе своју цркву 
помогнути Аустријом Француском, Италиом и Римом, а има их преко 35. к. но мухамеданци им, 
којих је само 15. к. недадоше. Гдегод су Латини, ту се страшно утамањује наша старина; јер их на то 
наговарају и турске власти, које слабо слушају, а нарочито своје фанатично свештенство. Покрај св. 
Петра и Павла протиче помињата вода Клиновац. На св. Николи пише: 
 

‚‚.... и сьzда крал~вьство мыи сь сыи ... краль¦ Михаиломь, сїю 

св. Николаю Yюдотворьцq мvрьликискомq вь лhто † s Ã.ф Ã.л Ã. 
.....’’ 
 
13. Ресник 5 1/2 ч. од Патријаршије са самим потурицама. У њему је био прекрасан храм св. 
Богородице од прекрасно отесаног и углачаног ружичастог мрамора. Био је цео пре 8. год: са 9. 
прекрасних кубета и сав живописан свецима, но без српских од лозе Немањине. Око монастира је 
огромно старосрпско гробље са натписима старосрпским и веле латинским и са разним шарама и 
украсима. Монастир се овај зове ''Краљица'' и сада је већ до пола разорен. Више западних врата, са 
источне стране у главној цркви, стоји у белом мрамору урезан овај натпис, колико се да прочитати:  
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‚‚† вь славq ~диносqmьни~, нераzьд~льни~ и вhYьни~ троици 
wтца, сына и св. дqха славнеи и преYисьтеи и 
преблагословенеи присподhв~ Марїи нашеи владиYици~ и 
богородиц~ по неиzмhренеи благодати и милости даровани~ 
мьнh и моими Yедами помирити се и повиновати се по 
zакономь божиїимь и крали~вьскими младьшїи старьшн~мq и 
сво~ию матерїю, сьzда сїи св. храмь и нохниь богоматерїи и 
преYист~ дhви Марїи вь жqпи~ хвосьтьньски~ грhшна 
кралица Неда сь сьномь крали~мь Михаиломь вь лhть ^ 

сьтвор¦ .. св ... † s Ã. ф Ã. и. Ã  s Ã. кр... сьлнцq же, f лqнh f 
индик.... и∞. ... ’’ 
 
14. Воћник 6. часова од Патријаршије сада сами мухамеданци у њему живе са само 2. к. прав. Срба. 
До пре две год. стајао је читав монастир опет, веле, женски, а храм Богоматере. Њега су разорили, те 
градили мостове, помосте по путовима, џамије, куле и остале накараде. Био је сав од ружичастог 
тесаног и углађеног мрамора са 7. кубета. На плочи је био натпис, али несу дали да се сними око 
монастира је огромно старосрпско гробље са разним натписима и украсима. Часну трпезу прошле 
године разбили су и сад је још остао само стуб, на ком је била. И на њој је био натпис, али несу 
допустили да се сними. Код монастира је и лековита вода, која лечи све болести у свију вера.  
15. Избице је село на међи вучитрнске и пећске нахије. У њему су сада све саме пот: мухамеданци. У 
селу је до пола разрушен бив. огромни и прекрасни монастир храм св. Вазнесења господовог, а пре 
8. год: био је цео са 13. кубета. И у њему је био натпис, али су га све куршумима изобијали тако да се 

неможе ништа друго прочитати до год.: † s Ã. т Ã. о .Ã и Ã.  
Монастир се зове ''Краљ'' и прича се да га је некакав краљ зидао. Око монастира је огромно 

старосрпско гробље са разним натписима и украсима, а натпис је био и на часној трпези, коју су 
некуд скоро одвукли; те сад стоји само стуб њен 16. Пољане 5. ч. од Патријаршије са 20. срп. кућа и 
огромним развалинама храма Сретења господова. Помињати Татари тако су га разорили, да му се 
само темељ познаје, а био је сав од прекрасног тесаног камена. Осим побројаних развалина и урвина 
св. храмова српских и у наведеним селима, где су ове, и у напоменутим селима само поименце, има 
још млого и у сваком селу по неколико развалина и урвина, које описаоц неје напоменуо и описао 
само с тога; што је описао оне старине које би требало, по његовом мишљењу, поправити, подићи, 
обновити и т.д. 

Што је напоменуо и оне које су у мухамеданским и римокатоличким селима чинио је зато: 
што су те старине од велике важности; што им и данас народ долази свети водицу и чини друге 
требе; што се неби тако млого опирали да се оправе и што би се тиме препречио пут турчачењу. У 
чистим мухамеданским селима има скоро у свакоме, или по цела црква, или само тек одкривена. Где 
су мухамеданци сами мање су рушили, но где има ма и једна српска кућа. Ово су чинили с тога: што 
се више несу бојали хришћанства и т.д.: док су и од једне српске куће презали и страшили се, па су 
хтели да утамане и последњи траг од православља.  

Кад дођемо на Шар планину, казаћемо стање овде нашег народа, а сада ево нас да кажемо 
коју о нашој пре Патриаршије Архиепископији, а доцније Патриаршији српској. На дивној је и 
прекрасној месности наша прастара Архиепискупија, или Патриаршија само српске земље од св. 
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Саве па до Душана, а од овог Патриаршија свију земаља од Италије па до Цариграда и у свој Малој 
Русији и Криму, све до цара Лазара, од овог опет само срп. земље, са разним титулама но без власти 
других па све до 1765. год. а сада само прости и доста сиромашан и убог монастир светога Арсенија. 
Он је баш на самом ждрелу планинском, кроз које се пробија прекрасна, брза, бистра, студена и 
вечно жуборећа, хучећа и валасајући се Бистрица Пећска; тако рећи он је у самим устима овога 
ждрела.  

Са западне стране опкољава га огромна каменита и кршевита ридина, или планина тако звана 
Слано поље, за коју се прича: да су у старини, из ње со вадили, ниже ње Средња Гора; 
сјеверозападно ужасно такође висока ридина, или кршевита и каменита планина Паклен, који се тако 
зове с тога: што сваке 5—7 год. из њега излазе смрдљиви загушљиви и отровни ветрови, који дувају, 
с пролећа и јесени и море стоку и животињу, а покадкад и саме људе. Са сјеверне стране, баш више 
монастира, подиже се високо и као гренбен дугачко, а уско брдо тако звано Идолац, с тога: што су на 
њему, а у граду, који се зове и Јеринац и Идолац, били пре св. Саве камени и ковни идоли 
престављајући старе богове српске. Са југозапада подиже се Копривник висока ридина, а са јужне 
баш више монастира с десне стране Бистрице Губавац, кои је се пређе другчије и то Миљеновац, 
звао па одкад су се пре 100 год. огубале, од оног врућег ветра из Паклена које манастирске, те 
поцркале, прозвао је се Губавац.  

Од истока је прекрасно пољице, савршено равно, између Паланке Пећи и манастира, тако 
звано Предворац. На њему обично увек стањује турска војска, која иде на Карадаг и која овуда 
пролази а и онако свакога лета; те је сво ошестарено за чадоре и остало. Уз Бистрицу је направио и 
прокопао Омер Паша пут, којим је, у последњем ерцеговачкоцрногорском и турском рату, војску 
проводио. Он је толико широк, колико се могу мимојићи два коња с товарима. Веле: да је овуда 
провео и топове; но то ће бити само брдске. Пут се тај сада, као и све у Турској,  руши, квари, 
утамањује и сваки дан подрива Бистрицом.  

Са врха градића и брега Идолца или Јеринца, пролази одвећ јак и за 3. коњаника широк и 
висок подземни свод до у монастир. Он се и дан данашњи види и познаје. Брдо је то високо до својих 
можда преко 800 стопа, а са свију је страна, ван нешто западне опкољено равницом. На њему су, и то 
на источном највишем врху његовом, још и данас урвине од градова и зграда, у којима налазе разно 
прастаро српско камено и ковно посуђе, са разним стварима и одломцима силног и огромног 
прастарог српског оружја; али ми небесмо сретни, да што од тога добавимо, јер немасмо довољно 
новаца ни за пут, а камо ли куповање ових јединствених и одвећ важних само срп: старина, што нам 
остаде јако на жао.  

Подземан тај вал долазио је до у сјеверозападну бившу савршено округлу кулу у граду или 
зиду ограде монастирске, коју су, као и остале, Турци срушили. До ове бивше куле стоји озидана 
огромна рупчага од своих 8° ширине и веле 19° (хвати) дубљине, у којој су затворени и зазидани 
кипови бив. срп. богова. Мало ниже урвина града и прастарих храмова стоје такође огромне и силне 
урвине, али не од идолопоклоничких храмова, него бив. огромног монастира православног женског 
и ћелија, које су све порушили Турци, а садање Фанде (латини Шкипи) у Пећи хтели, пре неколико 
година, да полатине. У овоме су им ишли на руку конзули француски, аустријски, италијски, па чак 
веле и енглески и остали. Француски је се дотле био заборавио: да је и Патриаршију проглашавао за 
римокатоличку. Да би то пред пашом и Турцима тобож и доказао, доносио је и магнетску иглу, па 
кад му је ова метнута на све часне патриаршијске трпезе показала: да је Патриаршија одиста 
олтарима обрнута истоку.... одма је таку своју магнетску иглу ту у цркву разбио, згазио ногама и као 
бесомучан излетао напоље! Православни а нарочито сами мухамеданци пећски подигли су се са 
оружјом и противу Фанда и власти турске те недадоше: да, се полатини бив. православна црква.  

Двери овог бив. женског монастира, и то једна половина и сад стоје у цркви села Будисавца 
спахилуку породице Мамудбеговића или потурице Милоша Обренбеговића из Жабљика, која је се 
потурчила у време женедбе Максима Црнојевића. Други опет веле да су ове двери из бив. женског 
монастира у Пећи, од којег је направљена џамија, тако звана Карамучића такође бив. властеоске срп. 
породице. Овај је се монастир св. Варваре или Косаре жена св. Владимира у калуђерству, веле, звао 
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Ђеновија, а тако и данас зову и место, у дан: пећске школе огради, где је овај монастир био, а и 
поменуту џамију Карамучића све вере још и Ђеновиом.  

Било једно, или друго, ствар неје од велике важности, но је огромна важност у овом натпису, 
којег смо од једног пријатеља добавили. На поменутој половини двери пише ово:  
 

’’ си~ двьри монастира кралици косаре срьбьски~‚..  
рекоми плати монахин" Zеновиїа св.... (и друго још неко име)  
лhть  † s Ã. ф Ã. Y Ã. рьците богь да ~ простить амин.’’ 

 
Одма од бившег монастира пећског, а пред поменутом џамиом Карамучића стоји огромно 

прастаро српско гробље, на коме се познају и трагови од натписа; али се овде несме ни помислити да 
се што прибележи, а камо ли прибележити. Гробље ово, као и остала, сада страшно кваре и руше 
потурице, по налогу из Цариграда. У старо доба Пећ, а млоги веле стари град ''Пјесков'' или 
Плhсков" неје био на овоме месту где је сада. но за 1. ч. од садање паланке у сада тако званом селу 
Орашју-Ово је се село тако прозвало од силних ораха, који су били на улицама старе Пећи; па је и 
село, то на урвинама ове Пећи постало, и тако је се прозвало.  

На дну садање Пећи, а више старе, био је старосрпски град, на садањој тако званој Табахани. 
Градић је овај Садрзам, после 3 год. по одржаној победи над Хејсеином капетаном босанским, сав 
разорио. Код града је такође огромно и силно старосрпско гробље, са развалинама и две цркве једне 
у гробљу, а друге у бив. граду, но и овде их страшно кваре и утамњаују Турци, од кад је у нас дошла 
на владу лоза Обреновића. Господари тадање Пећи и целог Подримља Махмудбеговићи (стари 
Обренбеговићи) са својим рођацима Брљајићима (споредној) и Бушатлијама (правој лози потурица 
Максима Црнојевића) веле: тада су се први пут, од кад су се потурчили помирили и унекодико 
помагали Садразаму или великом везиру, противу Бошњака.  

Ово су нарочито зато чинили: што се још неје стара мржња властеле, праве Србије, са 
властелом босанском, сада потурицама у односу и једних и других, а некадашњих православних 
Срба, измирила и утаманила! С тога су Бошњаци, или потурице из Босне, опљениле и попалиле сав 
Пећ и земље под њим. Хусејин капетан ухватио је самог беглербега Махмудбеговића и вукући га у 
пећску Патриаршију, до гробнице св. Арсенија, ударајући чизмом у ову, рекао му пред свима 
потурицама Босне и праве Србије, као и десившим се повезаним калуђерима ово: ''Видиш бре 
арсузине и ниткове бре! Ево, вала бива ово ти је прађед овде! (а показујући на гробницу данилову) а 
оно ондје мој море; па бива ли да помажем Туркуши поганој а де!''  

Махмудбеговић је само климао главом и одобравао речима све што је говорио Хусеин 
капетан. Бошњаци су тада почели били да бију калуђере, старешину су већ били и везали за један 
дирек, остали, који су уграбили прилику, разпрекали су се којекуда и т.д. хтели су да сагору 
Патриаршију, а старешина им неје дао да то учине, узевши грдан одкуп у новцу, нерачунајући пиће и 
остало. Махмудбеговић опет, да би спрао љагу са себе што је пред Власима признао, да је и у њему 
крв српска, пошто Садрзам умири земљу, и сам оглоби монастир. Но и Махмудовићи и Брљајићи и 
Бушатилије несу се користили победом Османлија, над мухамеданцима босанским Србима, јер је 
везир одма одузео од свију власт, одузео им децу, одвео у Цариград на науке и т.д.; те их тиме 
сасвим потурчио.  

Од то доба, од породице патриарха Шакабенде све су потурице постале Шехови и Хоџе, и 
преименовале се у Карађузовиће. А од пре 6. год: и Бушатлије и Махмудбеговићи и остали бегови, 
по свима паланкама, пошто им дођоше синови из Цариграда, као научењаци, оставише славе и 
преславе и скоро све српске бивше своје обичаје. Све потурице бегови и остали, који су владали и до 
1835. год. у овим свима земљама сасвим независно од цара, сад уче шкипатарски: да би помоћу ових 
и Арнаута, или потурица Срба, дошли до својих пређашних права. Ово никад неће постићи, јер их је 
цар сасвим потурио, вао непотребну кебу, забацио и затурио, а у место њих подиже фанатичном 
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мухамеданском школом и солдатиом нижи сталеж потурчених Срба. Ови су ти сада Хоџе, Шехови, 
Кајмаками и све и сва.  

У садањој Пећи, међу 13 џамија подигнитих све на развалинама урвинама срп. цркви, само је 
поменута Карамучића огранка једног Махмудбеговића, а остале су све ових нижих потурица. Они су 
(бив. бегови) сви тако осиромашили, да их има који се једва хлебом хране, а имају наших 
сваковрсних старина и сувише. Ето, шта им је цар и Османлија, дао за изневеру и издају своје вере и 
народности! Благодарећи њима сачувало је се до данас, на кули пећској звоно, које је био Душан 
поклонио првом патриарху, српском и свију помињатих земаља Јоанићију. Натпис на њему, до скоро 
био је цео, а од ово неколико год. стружу га и утамањују. На њему који су га снимили, пише ово:  

 
‚‚Си~ zвоно наше имьператьрско ... Стефань Дuшан 

имьператорь вьсhми срьбли~мь, бльгаромь, грькомь, 
qгровлахомь, qгромь и маломь татрьскомь крьмомь и 
проYимь странамь и zемлиам приложихь любьzномq 
вьсесрбоски~, грьYьки~, бльгарски~, qгровлахиски~, qгьрьски~ 
и проY. zемель, вьсельньскомоu д Ã. патриархq кvрь, кvрь 
£оаникию а Ã. сьлито~ вь имьператорьствqюmемq 

богомьхранимомq градq Скопїю лhть господн" а Ã.и Ã.д. Ã ’’ 
 

Осим њега су на другим часоказним кулама још два звона из Берана, која су Турци у 
последњем ерцеговачкоцрногорском и турском рату из Ђурђевих стубова, овамо донели. На њима је 
натпис: да их је кнегиња Даринка Црне Горе и Брда 1860. год. поклонила ђурђевим ступовима. Треће 
је одкупљено од једног Хоџе, као и неко олово са џамија, а неке почесне послове, па су га ови људи 
опет продали монастиру Патриаршији. На олову, којим је џамија била покривена, а хоџа га продао 

пише ово: ’’ † s .Ã х Ã. г Ã. ’’. Патриаршији има довољно, високим и дебелим зидом, који се овде 
зове град, заграђеног простора, око себе: али је у старо доба овај простор био још 4 пута већи, јер је 
ишао чак преко Бистрице на Губавац планину, на којој су разорене 3 цркве, а које су некада биле у 
овој огради манастирској. Из овог садањег простора, а остатака дворова патриарских, ишло је се 
овима чак преко Бистрице; јер је и над овом био дворац патриархов, који је био дужији и већији са 
десне стране Вистрице, но што су ови остатци са леве стране.  

Веле, да су патриарски, а пређашњи архиепискупски, дворци, били од вајкада дворци 
идолопоклоничких жречева, па су само преправљани, оправљани и доправљани. Да је град, или 
ограда патриаршије данашње, одиста ишла преко Бистрице, и да је кроз зидове Бистрица протицала, 
види се прекрасно и с једне и друге стране Бистрице, а нарочито садањег источног и западног зида, 
који је овде разорен и управо пресечен од даљег, преко Бистрице, продужења. Осим тога и овај 
садањи ружнији зид, којим је се смањио простор Патриаршије, и који је са јужне стране крај 
Бистрице дозидан и назидан, показује врло добро и потпунце засведочава наведено.  

Причају, да је и сама ова садања црквена зграда старија, од светог Саве и настанења овде 
његове архиепискупије. То се све нарочито, веле, види из натписа бившег, на прастаром крову ове 
цркве, који је скинут са средњег, или највишег, кубета црквеног у време патриарха Пајсија, који је 
препокривао Патриаршију. На том оловном крову стајала је, веле, верно снимљена ова година, која 

је још тада прибележена и по обичају, и у једној старој књизи: † s .Ã х Ã. п Ã.   (може да буде и 
или и Ã. н Ã. уместо п Ã ). 



 110

На граду је, и то са ове стране Бистрице, колико га је, заостало, било 5 огромних јајасте 
изгледине округластих кула, које су такође још из доба идолопоклонства веле. Причају, да је свега 
толило кула и било, јер се на дан: зидинама познају места њихова; али је било ових на зидинама и са 
ове стране Бистрице, које су порушене; па се и непознају места где су те куле биле. Поменути нови 
зид, огромие вратнице у њему баш до бив: патриарског дворца, и неку поправку на сјеверном 
прастаром зиду, направио је патриарх Максим; јер су то Турци били порушили. Да неје прастари 
северни зид одвећ јак, кров који вода слевајућа се са високог брда, па којем су развалине града и 
идолопоклоничког храма: Патриаршију би засуле огромне стене и рипе, које се сваке бујице страшно 
ваљају и отискују са Идолца. И у овом поправљеном северном зиду, стоји узидан неправилно 
округласт, бео мрамор, лепо отесан, са овим натписом: у 5. врстица:  

 
’’ † съгради се и wбнови градь съ трuдомъ и  
таmани~мъ прhwсвеmенагw патрїарха пе}скаго  

(тако) кvрь Маkима въ лhто † z .Ã р Ã. п Ã. а Ã. н Ã.’’ 
 
На врху камена стоји мали и прост урезан крстић, а спрам натписа одозго с леве стране ''їс''  с 

десне '' х .Ãс''  Одоздо испод натписа с леве ''ни'', а десне ''к Ãа'' Што се тиче зграда монастирских, 
оне се могу поделити на 5. оделења. У једном, иза олтара патриаршије са баштом огромном седи 
игуман, са још неким калуђерима, Ово је од осталог дворишта, као и сама црква, одвојено огромним 
зидом. Друго је са северне стране, а западне од монастира, са великим зградама, садање трпезарије, 
подрума, нових ћелија и т.д. Иза њега, до северног зида, стоји такође једна, али мала градиница. 
Треће је оделење, при западном дувару, које се дели на четворо: архимандритове ћелије, са још 
неким калуђерима; коњушње; старе ћелије; и амбари. И ово оделење има огромну градину. Четврто 
је са јужне стране зида, а западне од бив: патријаршиског дворца, огромно старо здање, такође с 
градином; и пето тако звани Патријаршски дворац.  

Зданија, простора и соба има овај монастир више но и у једном монастиру Праве Србије; али 
нема онога што му доликује и што би највећма приличило овој св. обитељи: нема школе, и то не због 
глупости и нехотења калуђерсвог, него због сиротиње и препреке турске. Кадгод је турска проводила 
своју војску овуда на Црну Гору, Ерцеговину и друга места, натурала је овој светој обитељи по 
500—600. војника, који су се сви не само смештали у ћлије некојих од напоменутих зграда, него 
бадава и хранили. Скоро кроз сред двора, протиче јака, проведена отсека бистричина, (а Бистрица и 
кроз Пећ, као и друге реке кроз остале старосрпске паланке, протиче кроз све куће и улице); 
те је с тога вечна хујајина, мумлање, шуштање, валасање и жуборење. Због насиља турске владе и 
становања овде за неко време њених пролазних сила и војска, нема ћелије: која неје свуда и на све 
стране изрешетана куршумима и опаљена димом од барута и нарочитог подпаљивања и кварења. 
Ако пролазе Арнаути и Шкипи овуда, насилу се најуре у монастир; ако царска влада и војска, тако 
исто; ако разбојничке дружине и чете, тако исто: еле се незна, од кога је црње и горе?  

Црква је са свију страна, зидинама и зградама заграђена, зазидана и опкољена, тако, да јој се 
неби могло нашкодити куршумима и осталим недедима царске владе и њених наговорених такор се 
разбојника. Шта више и сами су јој прозори били зазидани, све до доласка чувеног бугарофила 
Михтадпаше 1863 год. Нигде нема згоднијег и бољег места за духовну школу у целој Правој Србији, 
до у Патријаршији, само да се одклоне ова нечувена насиља у 19. веку. Не само име и значајност 
овог сиромашног, а св. места; него и сви услови потребни за ово, потпуно се налазе овде. Ту су 
зграде за школе, ту за обитавање, ако се хоће и 300. ђака и т.д. па је то све и сва одвојено и од 
монастира, и од ћелија калуђерских, и ћелија за поклонике, за долазак власти, насилника и т.д. Ове 
су ове зграде новије и на старим подигнуте и награђене.  
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Највише је старински тип задржао дворац патријарски, који је далеко и далеко био већи су 
ону страну Бистрице на којем су крају обитавали Патријарси српски и имали своје придворне 
црквице, од којих се познају и развалине. Овај крај тога дворца, у садањој огради моиастирској, био 
је место за посетиоце, млађе, ђаке и т.д. а ту је и трпезарија. Она је била више пута паљена, 
преправљана и живописана. Од последњег стоје остатци натписа, који гласи ово: 

 
‚‚ ..... шенїемь всевсетаго дqха иzписа се си~ повелhнїемь 
прhосвhmенагw патрїарха пеÊскаго (тако) кvрь, кvрь Паисеа .... 
си~ .... не вишереYеномu патрїарха кvрь, кvрь, Паисеа .... и во 

иноцhхь Геwрги" Zqграфь вь лhто † z Ã. к Ã. п. Ã месеца 
Авьгuста дне а Ã. г. Ã ’’ 
 

Од овог патријаршског дворца, колико га овде има, сачувала је се, бар у главним зидовима, на 
два боја, првобитна изгледина са силним и одвећ честим прозорима. Прозори су ови, као и све 
остало, онакви исти, какви су у дворцу бив. руских (московских) патријарха у Тројицо-сергијевском 
посаду. Они су сви широки, доста сниски, али сви се своде на врху у угласти свод. Зидине су у 
дворца одвећ старе и дебеле, а по гдегде познају се и трагови од старог живописа. Скоро у свима 
собама познају се трагови од бив: узвишених огњишта, (камина.) Из овога се даје извести: да су 
наши стари редко употребљавали пећи.  

Ко неје видео највеће разбоје и ужасе, требало би да уђе у овај, и ако не цео, патријараха 
српских дворац; па да се задиви и упропасти тиранству и варварству, која претрпи ова неживотва 
зграда. Нема места у помосту, тавану, дувару и свуда и на сваком месту, доле, горе, уздуж, попреко, 
правце, дупком, назад, напред, поребарке и т.д. које неје сво, или изрешетано куршумима, или 
изасецано сабљама и ножевима. Нема места где се невиде прљотине од невино проливене људске 
крви и осталога. То је ужас, од ког би се и сам архивођ ђавола згрозио и пренеразио.  

Сироти калуђери ма колико да су замазивали и кречили, опет несу могли све изгладити и 
затрти. Негледајући на све то, ни у једном монастиру Праве Србије, и мислим и нигде у српству, 
нема веће чистоте, већег реда и поредка, веће побожности, смирености, уљудности и т.д. као у бив: 
срп: Патријаршији. На двору нема никаквих трагова од старина ван неколико одломака, од дивног и 
прекрасно урађеног старог неког српског камења надгробног и онако из понеких грађевина.  

Баш украј оне отоке, или оног јаза бистричиног, подиже се огроман кладенац, прекрасне живе 
и дивне воде, која је за 1. ч. хода западу, још у време св. Саве овде проведена. Кладенац је овај 
ограђен огромним мраморним плочама. На средини је огромна, као петачка, до половице савршено 
округла, прекрасно отесана и углачана мраморна округлина, у коју испод земље улази вода, а из ове 
кроз шест гвоздених, пушчаних цеви, јури на све стране. Ова је округлина камена од неког прастарог 
споменика, но на несрећу нема горњег дела, или покривача, те је направљен, овакви исти, као и она, 
од дрвета покривеног лимом. Редко кад да се овај покривач, или ова горња половина, ове округлине 
диже.  

Монастир за сад има 7. калуђера, међу којима је и један пропагандист бугарски. Тако има и 
довољан број послуге; али се ова, као и свуда по овд: монастирима, махом састоји из сулудастих 
људи, који целог свог века живе при монастирима, као њихове прислуге, па као такве и одлазе са 
овог на онај свет. 

Кад рекосмо бугарски пропагандист, онда нам овде ваља само напоменути, а на свом месту 
укратко казати, ово: да су бугарски фанатици нудили монастиру овом 800. дук. цес. год. помоћи и да 
о свом трошку подигну школу, у којој би се, о трошку комитета њиховог ван књига, плате 
учитељима и осталог, издржавало по 60. ђака. Власти су турске и саме нагониле св. оце, да то приме 
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и усвоје, али они нехтедоше да продају своју српску народност бугарској. Тако сада немају никакве 
школе.  

Страшна се насиља чине овом монастиру. не само од разбојника, од којих брани монастир 
војвода из Ругове бег, који седи у кули над вратницама, него и од власти - самих. Нема петка, кад 
после подне недође цео пећски маџлис са свима хоџама и шеховима знатнијим теферича ради у 
монастир, па био тај дан празник, или не, било у монастиру народа или не; њега се то ништа нетиче? 
Са Меџлисом дође и Медризар, велике хоџе, шеици и остали Они заузму најбоље ћелије а монастир 
мора их о свом трошку, без икакве накнаде, частити и послуживати. Што сами поједу цицвара, алви, 
пилава и печених јаганаца ни по јади; но по кодико поједе њихова послуга и кавази (џандари) којих 
се набере и накупи по 15—20 лица: јер ни један знатнији Турчин, а камо да најнижа турска вашљива 
власт, неиде без велике свите.  

Све би ово монастир трпео и претрпео, али има зло, које скврњави и светињу његову и одбија 
поклонике и приложнике. За ово све зна и сам султан; па се баш нарочито и са предрачунима тако 
чини. Зло се то састоји у томе: што та власт и тај преставник турског султана, турске изображености 
и просвете, доводи по громилу чочека, који играју, падају господи турској назадке у крила и т.д. 
Осим тога и остала се насиља чине, као што ћемо ниже навести, где су по нашем одласку хотећи 
убити игумана, убили једног пећанина, пребили из пушке једном калуђеру руку на реци Мируши и 
т.д:  

Пошто смо тако казали накраће о дворишту Патриаршије, ево нас сад, где пролазимо кроз 
повелике у зиду вратнице из дворишта, на коме су зграде, у двор, на коме је сама св. обитељ. Одма 
на десној страни с једне и друге стране бистричине помињате отоке, која на 6. хвати мимо монастира 
протиче, стоје две огромне и прекрасно миришуће неке питоме беле липе, које су још тада засађене, 
кад је спупгген први камен у темељ ове цркве. Такав је овуда, веле, свуда био обичај, у најстарија 
времена, па такав је и данас. И ако је он истинит и одиста такви; али су одиста ове липе млађе и од 
оне у Девичу па су, по свој прилици, доцније засађене, на месту првих. Негледајући што смо већ 
дошли до саме дивне и прекрасне наше Патријаршије, ми још нећемо у њу; јер још несмо уверили св. 
оце: да смо зуграф (живописац) из бив: дибарске нахије и да посла тражимо.  

С тога ево нас најпре око саме цркве. Са њене источне, северне и једног дела западне стране 
стоји новије гробље главнијих поклоника и становника пећских, а старо су савршено сатрли и 
утаманили грчки фанариоти и владике, од кад завладаше нашом Патријаршом 1765. год. Тако су 
чинили и у кнежевини; те су утамањивали и прастаро српско гробље у Бијелој Цркви окр. 
подринског и по другим местима. Оно што они несу овде и овуда утаманили, утаманили су Турци и 
турске власти, а нешто је употребљено и у зидове препратине, кад је ова затварана. На одломцима, 
ових старих споменика, познају се само прекрасно изсечена и урезана писмена: 

 

 ’’ Мн"ть аг Âгнь – † ї h сестра и се ратhхе  
Марко вhYїи мu паметь .... ’’ 

На другом: 
 

‚‚ Лар... кетбмт... Мике... на лhти православни ... ЛареYе... ’’ 
 

Што се тиче саме цркве, она је управо тројна, а дели се на 5. оделења. Прво са јужне стране 
стоји за 1/2 хвата широк трем, а дугачак до цркве св. Николе, на источном крају овога 17 1/2 (хвати). 
Одма на његовом источном крају, а до цркве, стоји гробница хоџи Максима патријарха, а даље 
црквица св. Николе, дугачка око 7 1/2, а широка такође, као и овај трем до 3 1/2°. До ове је црквице и 
трема црква св. Богородице, дугачка 17 а широка 5 1/2 °. Иза ње је главна црква дугачка, са олтаром, 
20. а широка 10° и са сјеверне стране ове цркве св. Димитрије дугачка 17. а широка 5 1/2 °. Са 
западне је стране, све три ове цркве, препрата широка 21. а дугачка 7 3/4°. Још кад јој се дода 
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ширина трема, онда је она широка 24 1/2°; а дужина је главне цркве са препратом 27 3/4°, као што ће 
показати у III.свесци приложени план. Главна црква има три олтарне округлине, а све три остале по 
једну. Према овим округлинама и црква је уздуж до препрате сведена на 4. округлине једна од друге 
различне са четири такође округла крова покривена оловом.  

Над главном црквом стоји највише кубе, престављајуће бога оца, над св. Димитрије и 
Богородице мало нижа, престављајућа бога сина и бога духа. Средње је, или гдавно, за неколико 
хвати источније, а остала су два упоредна. Над тремом и црквицом св. Николе нема кубета. Над 
препратом од југа сјеверу иде такође у дужини, а од истока и запада сводећи се у округлину висок 
Као кулица свод. Над његовим јужним и сјеверним крајем, стоји по једна велика, млого узвишенија 
од главне дугачке, кулица, у готском начину зидања нека висока, изидотина, која има по два прозора 
и са по једном са страна при дну округлом шупљином. Сва кубета имају по 8. (нејасно - можда и 6.) 
дугачких а уских прозора, кроз средину којих иду камени прекрасно израђени стубови, као и у 
прозора препратиних кулица и свију осталих, на округлинама олтара и онако по дуваровима. 
Кубетни прозори имају у себи стаклета од разних боја, а нарочито српске тробоје, која у све цркве 
пропуштају дивну и чудновату светлост. Црква је сва зидана тесаним каменом, међу којим су украси 
и шаре од прекрасне старосрпске одвећ црвене опеке.  

Кад се човек попне на кров ове св. цркве, (а пење се са сјеверне невисоке стране јер је млого 
засута вечно ронећим се Идолцем брдом) онда му се кров ове свете обитељи покаже као четири 
округле планине, од којих три иду једна поред друге од запада истоку. Ове заклања и заграђује са 
западне стране опет идућа од југа сјеверу четврта виша препратина, тако да назовемо планина. Међу 
оне четири идуће од запада истоку највиша је она, која се подиже над главном црквом; две одма са 
јужне и сјеверне стране њене ниже су, а четврта јужна (над св. Николом) још је нижа. Ми смо се 
пењали на ову цркву само с тога, да се уверимо о натпису на крову њеном.  

Сва је она покривена, оловом, којег су били свукли са целе цркве ван кубета, још они Татари, 
који су после бегства патријарха Арсенија III. утамањивали овд: српски народ, и који су рушили и 
ову св. обитељ као и Дечане и остало. Са кубета несу могли скинути олово због догодившег се у 
цркви чуда. Ово је тек после босанске војне под Хусеином капетаном, са царем почео скидати 
осрамоћени пред ђаурима Махмудбеговић. Овај је био одкрио оба мала кубета, а кад је натерао 
мајстора, да и оно треће и највише, над главном црквом, одкрива... мајстору су се узеле обе руке! Он 
је натерао другог ...тако је било и са овим! натера трећег, а овај и недошав кубету! полуди... Тада се 
наљути Махмудбеговић, попне се сам и тек што прихвати да скида кров, а и он уједанпут... полуди и 
згране се! Онако луд и згранут побегне у Бистрицу, одакле га једва извуку но кад га пусте, он крај 
ове ископа јаму, у којој је надувши се тога дана сав препукао.  

Крстови су прастари на свима кубетима, као и на оним препратиним кулицама, остали до 
данас сачувани. Тако ово кубе остане недирнуто и на његовим од 5. стопа дугачким, а 3. широким и 
1/2 прста, дебелим, тешким оловним плочама прекрасно је на сваком изливено ово: 

 
‚‚ Смhреныи Паисеи архїепископь  
србьскїи вь лhто † z .Ã р Ã. к Ã.’’ 

 
Све је остало било одкривено и Турци и њихове власти несу давали да се препокрива. Један 

побожни и честити патријот, калуђер пок: Игњатије, научивши се од мајстора, како се лију ове 
оловне плоче и како се њима покрива, све је ноћу ове лијо и помало покривао ову светињу. Кад је 
све било готово, тек да се заварају очи Турцима, остављено је на крајевима ћерамиде, која и 
данашњег дана по гдегде стоји. На овим његовим млого мањијим, ужијим и тањијим плочама, такође 
је на свакој изливен натпис:  
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‚‚ Смирени еромонахъ Хрисантїе  
игuманъ съ братїею въ лhто 1874.’’ 

 
Једни су калуђери држали, да смо зидар, те су нас водили на кров да видимо где прокисавају 

цркве и како би се оправиле; други су нас држали за живописца и уводили у цркву, да им прегледамо 
живопис и да се погодимо да га поправимо и урадимо; а трећи су држали, да смо калајџија и, кад 
сађосмо с цркве, изнеше нам једну огромну бакрену синију, да је прекалаишемо. Сва су ова држања 
о нама за нас добро дошла била, јер смо тако могли видети све и сва, а ми смо се и издавали главно, 
као зуграф (живописац) а споредно, као ортак брата нам зидара. На поменутој огромној и лепо 
изшараној којегде синији, иза четворогубог круга на средини пише унаоколо ово:  
 

‚‚ † Сиїа сини" прhwсвhmенаго господина Ефрема  
митрополита Рашькаго, сакова вь лета ^ битн"  

† z.Ã с Ã.ї.s Ã. ^ ваплаmени" божиїа слова † а.Ã k Ã.к Ã.н.Ã ’’  
 

Отац, игуман изнесе нам две бакарне плоче, са натписима, да их као калајџија очистимо од 
хрђе. Једна је од ових таблица била тако звана ''Опроштеница'', која је овде печатана, разашиљана по 
свима епискупским и митрополитским црквама да се чита, на дан погреба патријарховог и од које је 
по један комад сахрањиван заједно са умрлим патријархом. Друга је таблица престављала, такође у 
прекрасном бив: позлаћеном, као и опроштеница, бакру, Антимис, који је такође овде одпечатаван и 
слат у остале цркве, патријаршије српске.  

Прва је, прекрасно урађена и некад позлаћена таблица, опроштенице 1 1/2 педао дугачка, а 1. 
педао и 2. прста широка. Близу њених крајева стоје 4. стуба грмовог, или дубовог, дрвета, са једвом 
ружом на горњем јужном и сјеверном углу стубова, као и са једном на средини горњег стуба, који 
стоји на јужном и сјеверном. На сва четири угла, са све четири стране, стоје прекрасни украси од 
грмовог лишћа и осталог. Више дољњег стуба стоји круг од венца, а около њега натпис овај: 
 
 

‚‚†–Арсени~ Yетвертыи божїею милостыо патрїархь сербьскїи’’ 
 

У средини стоји на престолу седећи Хрис: Спаситељ, благосиљајући оберучке. Обод 
светитељски над глави му раздељује дебео крст, а до благосиљајућих му руку допиру криоца 
прекрасних и дивно израђених малих анђелчића, којих само прекрасно израђене главице, лебде у 
васдуху. Сад иде главни натпис који гласи ово: 
 
‚‚Аfанасїи божїею милостїю архїепископъ пекьскїи и вьсеи 
серблїи и болгарїи и всего Иллvрика патрїархь, (за 1 1/2 врстицу празнине 

па иде) Смhренїе наше по благодати дарu же и власти и 
свесветаго и животвореmаго дuха ^ великаго архїереа господа 
и бога и спаса нашего їисuса христа, божьственьїмъ и 
свеmениымь егw qYеникwмъ и апостолwмъ даинhи въ еже 
веzати и раzрhшати YловhYескые грhхи по словеси еже 
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Yрекль есть к нимъ¦ прїимите дuхь светъ имже ^пuстите 
грhхи ^пuстетсе имь¦ иимже держите, держетсе. И паки еже 
аmе свежете на zемли бuдеть свеzано на небесhхь¦ и еже аmе 
раzрhшите на zемли бuдеть раzрhшено на небесhхь. 
Дрuгопрїемателиh и нашеи нынh смhрности преподаноию. 
Единою и тоюже благодатїю и властїю пресветаго дuха¦ Имhю 
проmено по дuхu светомu. Не до сво~  (такође оставлhно, као и горе место 

повелико, за име и презиме и главни грех ваљда умрлог) и еже во тои "кw Yловhкъ 
сьгрhши и богови прегрhши словом дhлом и помышленїем, 
навhтwм и wблагаганїемъ, аmе клетвою архїереискою или 
ерсискою свеzа се, или ^Yею и материею клетвою проклетъ 
быстъ, илисвоиеи анаfемhа подпаде, или клет се, или клетвu 
престuпи, или ^лuYенїемь нhкым ^кuдu либо свеzа се, аmе вь 
вhдhнїи, или вь невhдhнїи, или вь юности и не раzuмїи "ко 
Yловhкъ плътоносихь съгрhши и дuховнымь оцемь zабвенї" 
ради, или срама ради, неисповhдавъ ни епитимїи ^ ныхь 
прїемъ ни испльнивь немоmїю YловhYьскою¦ ^ всhхь сыхь 
съдержанїи и свеzанїи проmаемъ егw и раzрhшаемъ и 
свободна имамъ всемогumею - властїю и благодатїю 
божьственнаго и поклоньаемаго дuха. £акw да простить емu 
премылостивыи богъ молитвами пресветїе (овде стоји огроман печат 

патријарха, а надпис иде до њега и иза њега с једне и друге стране) Богородици и 
светыхь сербьскыхь qYителеи и Yuдотворцевъ Сvмеwна и 
светител" Саввы и Арсенї" и всhхь светыхь сьїи (опет остављено 

место ваљда за име умрлог) благословенъ во вhки аминь. НаYертано 

лhта господн" † а Ã. j Ã. м. Ã  z ∞.’’ 
 

Више свог овог натписа, који је поменуте године изрезан на бакру ради лакшег разтурања 
(печатања) а преписап са старе Опроштенице, прекрасно је у васдуху изрезан господ Ис: Хр: У њега 
су обе руке разширене и разпрострте над надписом, и именом покојниковим. Над главом му је писме 
''о'' с леве стране главе ''н'' а десне ''w''. Њега подржавају одоздо, такође у ваздуху, два лебдећа 
анђела, а спрам рамена му на обе стране трубе друга два. Испод њега је мајка божија прекрасна, са 
прекрштеним на грудима рукама. Иза леђа су јој два крилата анђела, од којих је леви подигао горе у 
небо десну руку, а с леве и с десне стране испод ње клањају јој се по 6. христових апостола.  
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С десне стране св. Богородице стоји гологлав : ‚‚светыи Савва’’ На њему су прекрасне 
одежде са крстовима у круговима. У левој му је руци еванђеље, десном благосиља. С леве стране 
стоји: ‚‚светыи Сvмеwнъ’’. Он је у мантијама калуђерским са надглавником на којем је, 
више чела, дванајесто угласти крст. Десном руком благосиља, а у левој држи шеснајестоугласти 
крст. Испод ова три прекрасно израђеног живописа, са разним и млогим шарама, а нарочито средњег 
или св. Богородице, иде пругица, а испод ове одвећ крупним и украшеним, а нарочито почетним 
писменима, иде наведени надпис.  

Друга плоча преставља Антимис патријарха срп. који је висок 2, а широк 2 1/2 педља. При 
врху, а над средином целог антимиса, стоји одвећ широк и дебео прости крст, на врху којег пише '' 
їнцї ''. Више леве пречаге: ’’ ÛÂм’’. ниже дољње ''їй'' а више десне пречаге: ''їхм''. На левој страни 
при крају, виси осмостручна канџија, у деспој нешто као коса, Одоздо на левој страни иде мотка са 
губом (сунђером) а на десној копље. На горњем краку десне пречаге виси трнов венац; више леве 
пречаге стоји месец, а десне сунце, а спрам краја пречага по један шестокрили анђео.  

На врху, у углу левом, стоји у прекрасној изради пергамента еванђелист Матија са еванђељем 
у руци. Он непрестано пази и гледа своју крилату утвару са људском главом; у десном еванђелист 
Марко гледајући у књигу, коју подржава крилата лавовска глава: у левом дољњем углу, стоји, такође 
као и горња у прекрасној и изшараној околини, еванђелист Лука, који држи перо на књизи, али ову 
негледа, већ крилатог крај вола; у десној је еванђелист Јован са орлом иза врата.  

Мало, ниже горњих украса, а баш на средини лежи мртав велики, на платну Спас, које с десне 
стране, за крајеве држи, а над главом, прекрасан анђео. С леве стране тако исто држи други анђео, и 
у сваког је по три круга са по два крила, обрнута на све четири стране света. Ноге спасове држи! 
‚‚їосифъ’’ а иза њега онај леви анђео, држи у десној руци некакву копрену. Више главе Ис. 
Христа стоји, са разширеним рукама, плачна: ‚‚м Ãь f Ã.u Ã.’’ а спрам колена: ‚‚Никодимь’’ 
Спрам главе, мало ниже, стоји клечећа и плачућа мироносица, са рукама на прсима,  а до ње одма 
затворен суд. Испод ње два анђела подижу платно, ваљда да обмотају Спаситеља, а испод ових у два 
на среди прекинута, реда пише ово: 
 

‚‚слuжителю господиь помhни смhтренаго 
 
(сад је други ред испод овог)  
 

Арсени" архиепискuпа’’ 
 
Наставак од прве прекинуте врсте  
 

‚‚wсвети се сесветїи и божественїи 
 
(дољна врстица испод ове).  
 

Жрьтовьикъ рqкодеиствїемъ’’ 
 
Као што је цео овај Антомис четвороуголан, около сваке стране, иза ових живописа, иду 

натписи такође четвороуголно. Тако је прва врстица, чело главе спасове:  
 



 117

Си свети, божьствьни жртовьникь Архиепискuпїе и  
патриаршїе Словhно сь (горња) сбскh Благословhнием  
и нждивениеь светhишим господином, господином  
киръ (тако) Арсением (спрам ногу христових) ЦрноевиYем все  
Сьблїем (тако) Блгаром и Всех Иллирика Патриархом При  
(ово је сад  4 дољња страна), державе христолюбиваго Господина  
господина Цесара їосифа вь лhто ^ сьтворени" мирu  

† z.Ã с Ã.д Ã. ї,   ^  рьждства христова  † а.Ã j Ã.s Ã.  
 

Сва су ова писмена, као што је већ једном мало више казано, прекрасно украшена, изшарана и 
т.д. а нарочито свако прво писме сваке речи. Натпис је овај одвећ крупан. Пошто се обећасмо и ово 
урадити и поправити ваљаше нам сада прегледати цркву, еда би могли тобожњи предрачун 
направити и тако ево нас прво у помињатом трему, који нема ништа тако знатног, до гробнице 
патриарха Хаџи Максима. Идући од ње мало даље истоку као и црквице св. Николе, а над вратима 
водећим у препрату, спазимо страшну нагрду у изгледини иконе, коју је пре неколико година 
живописала нека незналица, за скупе монастирске паре. Поменута труња патриарха Максима 
дугачка је 7. широк 3 1/2 а висока је до 4 стопе. Она је сва прекрасно израђена, али не од сасвим 
чистог белог мрамора. Осим шара, на зачељначи, ребњачи и поклопница, стоји, нарочито на овој 
последњој, лепо изрезан крст на три полукружне узвишености и степености. Спрам висине горњег 
краја крста стоји с леве стране ''цр Ã'' с десне ''са Ã'' више пречага с леве стране ''ни Ã'' а десне  
''ц Ã.. ї s Ã.'' испод пречага с леве ''ни Ã'' с десне ''к Ã. а Ã. '' Под самим сводом оне полукружне 

тројне степенитости стоје ова тајна писмена; „п. Ã s Ã.м Ã. л. Ã k Ã.s Ã.в.Ã (прво п могло би да 
буде и н),  Испод свега тога стоји на поклопници, овај прекрасно урезан у 10. врстица надпис:  
 

 ‚‚1. сы  грwбь 2. преwсвhmеннагw  3. патрvарха (тајно писмо)  

S   4. пекскаго хажїи   5. Кvр Максvма прh.    6. ставы се s  
въ ле    7 тw    † k. Ã р Ã.п Ã.о. Ã f Ã.  месеца   8. wктобрїа  л. Ã  9  s.Ã  

бuди 9. емu вhYна памть съ ва  10. сем правhднимь аминь.’’ 
 

— Црквица св. Николе сва је живописана. Међу њеним живописом, прво место заузимају сва 
чуда св. Николе, која је кадгод починио, за живота и по смрти. Тако у олтару, преставља се како се у 
сну јавља грчком цару Константину; како спасава на мору лађе и т.д. и сви су натписи плавим 
писменима на белом пољу.  

На дољнем боју уписани су целокупна св. Кирил и Методије, апостоли славенски. даље иду 
Крститељ Јован, Архиђакон Стефан и у издубљености олтарној прекрасна св. Богородица, оберучке 
благосиљајућа, и држећа на грудима прекрасног малог Господа. Са јужне стране почев од врха, стоји 
рођење св. Николе у граду и кући, у којој је мали св. Никола са 7 женских лица. Ту стоји суд у који 
сипају воду, да купају малог голог свеца, који има обод светитељски око главе и т.д.?  

Сад долази најзнатнија ствар, а имено почетци појава св. Николе више прекрасно уписаног са 
повезаним очима у црвенорујном царском оделу светог Стефана Уроша трећег краља Дечанског. 
Одма код првог чуда стоји уписан св. Никола, са натписом више главе краљеве:  
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‚‚Светїи Николаїе їавлает се,  
кралоу Стефаноу на wвYu полu’’ 

 
Краљ је у граду на ниској зеленој постељи, у које су ребњаче изшарене и украшене разним 

скупоценостима. Даље краљ седи на престолу у граду са повезаним очима, и испред њега стоји црква 
са 4. кубета. Краљу се и овде јавља св. Никола у белој, као и свуда, од кад је владика, одежди са 
плавим крстовима. Св. Никола, на рукама пружа очи краљу, а више пише:  
 

‚‚св. Ник. даїеть wYи кралu Стефанu’’ 
 

После иде како св. Никола помаже краљу противу разних јеретика:  
 

‚‚св. Никола сьпомагаеть кралu Стефанu на Манахеи... 
Богомилахь, Павликьских, и Ариских ~ретикь’’ 

 
Даље је: 

‚‚Принесениїе Моmемь св. Николае’’ 
 

Св. Никола мртав лежи на постељи, четворица га носе, а свештеници са ђаконима причекују. 
Ниже овог је мали, а савршено го умотан у црвен покров Ис. Хр.. у којег је око обода свете главе 
горе ''п'' (можда и н) с леве ''Y'' И с десне ''н Ã'' Он пружа леву руку на оних 5. писмена, која стоје 

једно испод другог. Горње је: а. испод њега р па н.(могуће и и) а. к. Њега пресрета св. Петар 
Александр: с натписом, црвеним на пергаменту:  
 

‚‚Спасе, кто ти раzда ризи.’’ 
 

Спрам његовог колена у белом кругу, као крушка, подиже се голим леђима човек, спрам 
горњег места, а испод млогих ситних живописаних до трбуха светаца стоје редом: св Григорије 
Богослов, св. Папа Силивестр, св. Алимпије, Симеун Ступник. Међу свецима урезивали су и 
уписивали разни калуђерски чинови, свој долазак у ову св. обитељ, свој останак у њој и т.д. Међу 
млогим оваквим, од врло незнатне важности стоји и овај:  

 
‚‚Ахь олh нама окаїаним! големи бhди претрписмо од  
поганихь Татарь, плhнише погани Србїю и всю zемлю 
србьскu 1692 лhта биет кuга и поморь великь по васе  
zемле’’ 

 
Стуб часно трпезе, који излази из дувара, лупан је па замазиван, а и часна је трпеза 

окрњавана. Она нема на себи никаквих натписа. Што се тиче карактеристике боја у живопису он је 
прави српски, т.ј. главну и скору једину удогу играју српске тробоје у светаца. Махом сви имају беле 
одежде са плавим крстовима. Српски су сви свеци здраво високи, суви, коштуњани, са црвеникастим 
брадама, косама, брковима и т.д. а са чистим српским типовима, док се у осталих огледају не само 
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типови оних народа из којих су, него и одела. Св. Мардарије има ниску црвену капу, као што су дан: 
фесови, са црвеним ременом одоздо; св. Никола, док неје постао свештеник, има одело источних 
Римљана тога века, смешаног са азијским. У њега је друго одело, код:  
 

‚‚св. проводїть на книгu’’ 
друго код  

‚‚св. поставлають на дьаканство’’ 
друго код:  

‚‚ свеmениYески Yинь’’ 
друго опет код:  

‚‚св. раzкопа~ть Артемидu’’  и т.д.  
 

Нас се највише тичу наши Свеци. Тако прво иде:  
 

св. Сvмеwнь Yюдотвьрьць и миротьYьць; св. Савва а. Ã 
архїепискuпь србьскїи, св. Арсенїе архїепискuпь; св. Данїль; 
преwсвhm¦ патри"рхь Макkимь 

 
и т.д. Више њега пише плавим писменима на белом пољу:  
 

‚‚сїе темпло иконе сьписа повеленїем  
прhwсвhmенаго патр"рха Макkима 

 
Више западних врата стоји издубљен сводић, са источне стране зида, или унутра у цркви. У 

овој издубљености стоји, на белом пољу плавим писменима, исписано ово :  
 

‚‚ †  иzволенїемь wца, поспhшенїемь сина и  
саврьшенїемь св. дuха пописа се сан (тако) храмь  
св. Николае повелhнїемь и маzдаю прhwсвhmенаго  
патрїарха кvрь хаЈи (тако) Макkима вь лhто  

† z.Ã р Ã.п Ã. а град wгради вь лhто † z.Ã р Ã.п Ã.а. Ã’’ 
 

На млого места познаје се да је ова црквица била још раније живописана, а ових новијих 
светаца живописац, старао је се свима силама, да потпуно и у свему одговори старом живопису; он је 
у овоме као и у свему и успео. У старо доба црквице ова св. Николе била је костилна, и под њеним 
помостом веле, да је пун огроман подрум људских костију. За гробницу патријарха хаџи Максима 
причали су, да је пуна старих књига. Нама је требало некако да је отворимо. Овеј: оци причали су 
нам: да је пре неколико година из ове гробнице неколико дана ишао страшан загушљив дим, који је 
био, по њиховом мишљењу, од запаљених свећа, које обично људи и жене онако запаљене улепе на 
ову гробницу па оставе да изгору.  

Дознали смо, да је по нашем одласку при оправљењу отварана ова гробница и у њој су 
нађене, старе иконе на дрвету и тучу, мдоге разсуте књиге на кожи и хартији, опаљене и друге мало 
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важније већ непотребне и остариле св. утвари црквене. Какви су ови одломци од књига незнамо? 
Само знамо то: да је у костилној једној цркве св. Димитрије нађена у једној људској глави књижица 
тако звана ''Кољадник''- са неким молитвама. којих данас у Требницама нема.  

Ево нас већ једном и у препрати, о којој смо, што се тиче дужине и ширине, већ говорили. 
Такође смо говорили и о њеном своду идућем од југа сјеверу. Цео тај свод подржавају у препрати у 
два реда по 5. стубова, од којих су само два осмоуголна од прекрасног и лепо урађеног белог 
мрамора, а остали су сви зидани. Препрата ова у старо доба неје била затворена, а нарочито са 
западне стране. Она је изгледала као отворени трем неки; али је доцније попуњена она празнина у 
јужном и сјеверном зиду и цео западни зазидан, на којем су и нова врата направљена. Прво кад се 
уђе у препрату пада у очи одкупљено од Турака прилично мало звоно, Ђурђевих Стубова које је том 
монастиру поклонила кнегиња црногорска Даринка. Њега су овде сакрили, а редко кад и смеју 
звонити у њега; јер пећске потурице немогу никако да одобре толику сувишну слободу а својевољу 
раји.  

Испод самог звона, на помосту југозападног угла препратиног, стоји прастара и прекрасна, од 
шареног мрамора, дивно и прекрасно израђена крстилна (купел), у којој се на Богојавлење свети 
водица. Крстилна је ова као половина јајета округла, на средини широка и у пречнику и то само 
шупљине за 2 1/2 стопе, а висока са прекрасним такође од истог мрамора стопалом преко 5. стопа. У 
углу стоји друго стопало, на које се меће красан такође од истог мрамора дивно израђен капак, или 
горња (врх) половина јајета, док дољна (шода) саставља саму крстилну. На капку је сада дрвени 
крст, а био је прекрасан од истог мрамора; но је при скидању некако разбијен. Мрамор је овај 
љубичастоцрвеникаст, плавкаст и бео. На крстилни су изрезана три прекрасна, да немогу бити 
краснија и дивнија, крста, од којих је један опточен около зеленим једноставним, са (купелом) 
крстилном оптоком.На первазићу, на који се капак меће, прекрасно је, али млого доцније, изрезан 
овај натпис: 

‚‚†  їс. х Â р. нн. ка 
(око крста на даље)  
 

смhренїи патрїархь Калиникь, смиренїи Атанаси~ 
митрополить Скопьски винотоYникь, wбнови вь лhто  
† z. Âс Â. дн. Иuлїа к Â.д .’’Â 
С леве стране од саборне или главне цркве храма Вознесенја св. Богородице, стоји за 2. стопе 

од помоста узвишена од шареног мрамора, са три стране заграђена столица, на којој су срп. 
патријарси седели при решавању синодских ствари. Одма до њега с лева и с десна стоје по 6. места 
за 1 1/2 стопу узвишених од помоста, на којима су седели митрополити.  

Први је био с десне стране: Скопски, а с леве Призренски; па с десне Дебрцки или Оридски, а 
с леве опет Софијски, а доцнији Радомирски или Берковачки, Браничевски; даље с десне Стоњски, а 
с леве Грачанички; даље с десна Босанско-захулмски, а с леве Будимљски из прилепске нахије; даље 
с десне Топлички из битољске нахије, и с леве Разложски; даље с десне Моравичко-ахиљски или 
Жеглиговски, а с леве Стонски зетски или Лешски. Иза ових места, која су имала и натписе више 
себе, стоје за 1. стопу од помоста преко 60. веле места за епискупе и даље просте клупе од камена за 
остало духовенство. 

Над местом патријарховим стоји огроман ''св. Сава а Â. арх~пискупь всей Срьбїи поморьскимь 
и подuнавскимь странимь и хтиторь св. мhста сего.''  Пошав од св. Саве десно долази живописан 
огроман: ''св. Сvмеwнь великїи краль Срьбл~мь Поморїю и Подоунавскими стран: и хтиторь сего св. 
мьста.'' Даље: св. Јwникїе в. патријарх (свуда пише српски) св. Јаковь патр"рхь србскїи; св. Јевстатїе 
архїепискuпь срб: св. Савва г Â. арх~пискуп срб:; св. Јwникїе архїепискuпь срьбскїи.''  
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Почев лево од св. Савве а Â. арх. срп: долази: '' св. Јwникїе а Â.патри"архь срб:; св. Савва б Â. 
патри"архь срб:; св. Јефремь г Â.  патриїархь срб:; св. Макарїе прhwсвhmенїи патри"рхь срб: (на 
помосту, под његовом сликом стоји му и надгробна поклопница, као и све остале савршено равна с 
помостом.) Св. Спиридонь д Â.  патри"рхь срб:; св. Даниль е Â. патри"рха србскїи.''  

Иза овога, више сјеверних препратиних врата иде овај натпис: '' † Изволкн~мь wца, 
поспhшени~мь сина и саврьшени~мь пресветаго дuха съзида се и пописа се сеа света припрата 
светhи и велицhи црькви патриїарьшїе срьбскои троудомь и uсрьди~мь прhwсвhmенаго и 
блаженhищаго архїепископа кvрь Макарїа а Â. патри"рха, вьторh wбновлени чьеномоу и светомоу 
прhстолоу всесрьбски~ земли, западнаго примори" и сhвернымь странам, въ лђто '' † z Â. и  о Â.'' оу 
кроугъ сльнцоу ''к Â.н Â.'' лоуни ~ Â. индикта f Â. златно число „ и Â. fемели~ „ к Â. и Â.'' месеца 
себтемьбри" и Â." 

Даље још иде, драгоценим камењем, а у круни и црвенарујним одеждама; ''св. Савва s Â.  
патриархь срьбскїи'', иза овог иде у калуђерском оделу: ''св. Прохорь пчиньскїи срьбскїи: св. Гавриль 
лесновьскїи срьбскїи, св. Іwакимь wсоговскїи срьбскїи, св. Іwань Рилскїи срьбскїи, св. Наумь 
преспанскїи, срьбскїи, св: Клименть Папа Охридскїи, св. Іwань Охридскїи и елбасанскїи вь царехь 
Владимирь срьбскїи, св. Давидь Солунскїи срьбскїи, вь царhхь Будимирь срьбскїи, св. Петка 
Параскhви" срьбска'' и још неколико калуђерица, око којих се натпис неможе да прочита.  

Над вратима Вазнесења св. Богородице, или главне цркве, уписан је прекрасан и диван 
огроман Ис. Христос, с леве му је стране, такође дивна и прекрасна огромна Мајка божија, прастара 
живописа, а с десне тако исто огроман, али нов св, Јован Предтеча који се св. Богородици клања с 
десне стране, огроман св. Никола, а с леве: ''св. Даниль, архи~писккпь срьбскїи.''  

Сва је препрата са свију страна, живописана, разним светитељима, а при западном дувару, 
баш код врата западних, и то за један фат од помоста у којој је висини у свију старих наших св. 
храмова око свију зидова, мећу разне шаре и украси, стоји живописан издрт и изцепан, чича 
Недељко, који води помињатог приложеног вола са попом и са синовцем му, такође у издртом оделу.  

Од свега овог препратиног живописа најважнији су поменути ховедени српски свеци и лоза 
Неманића. Као у свију старих цркви, тако је и овде лоза Немањина уписана са западне стране 
источног препратиног, а западног дувара главне цркве св. Богородице. Између југоисточног угла 
препратиног и стубова главне цркве, стоји огроман Ис. Хр. на престолу седећи и оберучке 
благосиљајући леви и десни крај лозе Немањине.  

На дну стоји огроман, у црвенарујном царском оделу, а заогрнут црном мантиоя, висок, сув, 
дугог лица, беле дуге браде, бркова и власи: ''Св. Сvмеwнь срьбскїи вь великихь кралhхь Немана''. 
Из његове десне руке иде винова лоза на леву и десну страну и пење се горе, до испод 
благосиљајућих руку спаситељевих. Испод спаситеља два анђела спуштају један на један крај, а 
други на други крај лозе по један венац, и круну са наушњацима. Почев од Немање са леве стране 
стоји уплетен у ту винову лозу, огроман: ''св. Савва а Â. архи~спискuпь срьбскїи, поморскїн, 
подuнавскїи и западнwмь страномь.'' У њега су одежде беле златом и драгим камењем украшене.  

До њега, у калуђерском црном оделу, а са црном круном на глави стоји повисока старица: ''св. 
Анастаси" Монахина.'' Десно од Немање с наше стране, а од леве његове руке, стоји у црвенорујном 
царском оделу гологлав, а изван домашаја лозе Немањине. ''св. Давидь царъ срьбскїи'' до овог: ''св. 
Владимирь царь срьбскїи'' Више Немање стоји: ''св. Стефань прьавовhнчанїи краль синь Неманинь'' с 
леве је стране до њега: ''св. Савва архи~пискuп срьбскїи, синь правовhнчанаго крали".'' До овога је: 
''св. Стефань кнезь'' такође у црвенорујном царском оделу, али гологлав и без круне. С леве стране 
правовенчанога, а наше десне: ''св. Радославь синь прдьвовhнчанаго крали" Стефана'', до овог: ''св. 
Владиславь краль синь прьавовhньчанаго крали" Стефана.''  

Више првовенчанога крала, а од Немање у III. реду стоји: ''св. Урошь Стефань краль срьбскїи 
синь прьавовhньчанаго крали" Стефана.'' Овај има као и остали 16. уголни крст у десној, а скиптар, 
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као и сви остали, у левој руци. До овог је с леве стране, но без круне: ''св. Владиславь синь крали" 
Стефана.'' До овога је у црвенорујном огртачу, а зеленој долами, но без круне, млад без браде и 
бркова; ''св. Оурошиць синь крали" Стефана.''  

Између рамена ове двојице стоје само главе женске крунисане са св. ободима и око једне 
натпис је: ''св, Доушихиїа'', а друге: ''св. Славни".'' С десне стране гледиоца, а леве краља Оуроша 
стоји у плавом оделу, док су сви остали у црвенарујном; ''Стефань краль синь крали" Оуроша.'' До 
њега је царица у црвенорујном оделу, са круном на глави и беличарасто прозрачним огртачем: ''св. 
Јелена дьmи крали" Стефана'' Више Стефана краља и Оуроша, а међу њиховим раменима, стоји 
прекрасна и дивна, у црвенорујном царском неманићском оделу, са црвенарујном круном са 
наушњацима на глави и око ове св. обод натписом: ''Царица.''  

Више Стефана краља, такође у плавој долами, и црвенорујном огртачу, као и у краља Стефана 
стоји: ''св. краль Оурош в Â.''Лево од њега, а гледаоцима с десне стране, у црвенорујном оделу, стоји 
одвећ млад, са круном на глави: ''Стефань краль синь Оуроша крали".'' До овога је без круне, такође 
млад и у црвенорујном царском неманићском српском оделу, а зеленој долами: ''Стефань Синиша 
синь Оуроша крали"'' С леве до Уроша, а наше десне долази: ''св. Оурошь краль синь крали" 
Оуроща в Â.'', а до овог: ''Констандинь синь крали" Стефана'' Урош и овај Констандин имају зелене 
доламе, а црвенорујне огртаче, без круна. Види се да је ово живописано пре смрти Стефана 
Дечанског, иначе би ушао Стефан Душан, као цар и син му Урош, о ком нема ни спомена.  

Сви су краљеви црвеножућкасте, поредке, а дуге браде, бркова и косе, која допире до пола 
врата. Сви су високи, суви, коштуњави, танки, дугих образа, високог чела и очију скоро упалих под 
обрве. У свију је предиван и прави српски тип у свему и свачему, а у годинаиа имају дуге браде, у 
двоје увијене, као у св. Милутина у Грачаници.Доламе им допиру скоро до чланака у ногу, а огртачи, 
или царске јаздије, падају на земљу. Сви они имају дугачке црвенорујне украшене камењем и 
кововима појасеве, висеће у два краја, до колена, као бојадери у наших женскиња, али су их 
пресамитили и превесили преко левих руку.  

Круне су усвиј црвенорујне, као и одела украшене плавим, црвеним и белим драгоценим 
камењем и изредка зеленим, са златним оптокама, које су у владајућих са наушњацима. Дреје су им 
махом изшаране у једних плавим, а у других белим круговима, у којима су у једних бели, у других 
плави, у трећих црвени двоглави орлови и огнила са лалама. Они, који су у свештеничком чину, као 
један и други св. Сава, имају оваке исте кругове, али у место орлова, стоје им унутра прави крстови 
са огнилама. Тако, ако је стихар плав, онда су ови кругови, са точковима, бели, или црвени, па, ако је 
бео, онда плави и црвени, а ако је црвен бели и плави и т.д.  

Ни једног лица у целој лози Неманића нема, не само црномањастог, него ни смеђег; него су 
сви црвенориђи, или жућкасти. Између главнијих лица овде побројаних, има још неколико само 
глава женских, дечијих, у којих се натписи немогаше прочитати; те их тако и остависмо. Лоза је 
Немањина овде, као и у Грачаници, дивно и прекрасно израђена; али је се овде боље и чистије 
сачувала од грачаничке. Има лоза Неманића и у Девичу, али су у њу ушли и неки доцнији свеци, 
који несу припадали крви Неманића. За дивно је чудо: да су типови лица, разпоред, одела и све, 
једни и исти овде и у Грачаници. Тако свршујући са лозом Неманића препрату, и ако би имали још 
млого о њој да говоримо, прелазимо на остатке књижевности наше св. бивше и целог овог Тропоља 
као и у Аустроугарској до ниже Италије, Беча, Пеште, и т.д. а тако исто и дан: Румунске, као што 
рекосмо свете патријаршије. 

Књижница. У садан: Патријаршији има још свега 123. које целе, а које расуте и у пола 
изтрулиле књиге. Оне су већином, до нашег доласка, стајале у костилници; те су с тога јако 
осакаћене. Међу оно мало њих од коже неке су тако биле у влази изтрулиле: да су наличиле на 
пихтије, а ударале су на мрцину људску, јер су међу неизтрулилим како ваља костима људским биле. 
Ми смо и те пихтије, у место књига, изнели на сунце божије да се осуше, па што је се било 
упихтијало одвојили смо од оног што је још сачувало изгледину старе српске на кожи писане књиге. 
Имали смо и сувише опасна, по здравље и одвећ гадна, посла, у коме нам је помогао ваљани и 
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пречасни отац Игуман непрестано ригајући. Он је одма поручио орман и сместио их све у овај. Овде 
су трпате ове књиге од пре ваљда 100 и 200. год: и слабо су се између костију и џогања људских и 
виделе.  

Што је било знатнијих и ваљанијих књига, развукли су их разни посетиоци, а од доласка Г. 
Гиљфердинга, неког француског конзула и још једног брата Руса пре 65. година, као и Верковића, 
вукли су их свештеници и развлачили их и мирски људи, држећи: да су и ти остатци од неоцениме 
вредности. На једној књизи пише, колико их је однео Г. Гиљфердинг, веле, монаси, 25. 
најодабранијих и целих најстаријих махом историјских књига, али да их опет врати, а он је 
својеручно написао н својим печатом утврдио ово што иде: ''Примио сам из Пећске Славено - србске 
патријаршије шест књига (Једно Евангелије, један пролог, три сборници и једну књигу грчским 
стихова) за дар Царској Руској библиотеци у Петербургу 28. Јулија 1857. године Царско руски 
конзул Сарајевски. Александер Феодоровић Гиљфердинг''. Спрам потписа имена стои и печат 
конзулски.Све су ове књиге имале и године кад су писане и ниједна неје имала мање од 680 год: као 
што веле св. оци. Сви су сборници биле саме историје, такође старе, а све књиге писане су на кожи. 
Нама је драго, што их је наш брат Рус однео, јер тако неће пропаств, напечатаће се и обелоданити ма 
кад и ако је ближији био Београд од св. Петрограда.  

Показали су нам још једну признаницу бив: српског, а сада свију народа (нарочито бугарског 
и по раду турског) а најмање и скоро нимало, срп. старинара Г. Стефана Верковића, која гласи ово: 
''Ја нижеподписати примам од патријаршије Пећске једну стару књигу зовому ''Псалтику'' на крају 
које има превезан један лист од коже глаголитически писан, за послугу, пак да се после поврати, 
сирјеч за пороб (тако) Друшства Србске Словесности у Београду. У Пећи 29. Августа 1857 год: 
Стефан И. Верковић старинар сербски.'' Да ли је наше друшство или не одиста примило ту књигу 
незнамо, а и нетиче нас се та ствар бог зна колико? Само је ово факт: да се у патријаршији српској 
упрепастише сва три калуђера, десивша се ту, кад им ове признанице прочитасмо; јер је Г. 
Гиљфердинг однео више, но што је записао, књига и то да их врати, осим 5. поклона, а Г. Верковић 
однео две огромне и прастаре књиге; те нас замолише: да се то обелодани са потписом признанице Г. 
Верковића.  

Они сви рекоше, а један се и потииса у име свију, ово: ''Да је Г. Старинар сербски! однео две 
огромне књиге писане на кожи са годинама, које је и Г. Гиљфердинг био изабрао да носи, а ови их 
сакрили, те их тако тобож заборавио. Од ових је једна одиста огромна ''Псалтика'' а друга је још већа 
и дебља сва писана глаголским писменима. Ово сведочи у Пећи 30. Јуна 1870. год: Игуман и 
домаћин X. Рафаидо Тонић''. Калуђери су се још већма упрепастили овом поступку, што су оба ова 
лица написали своје признанице... на корицама једне печатане књиге! што их несу ни читали, а и ко 
би се чему сумњао кад је веле Г. Гиљфердинг конзул. а Г. Верковић опет са исправом Српског 
ученог Друшства и Г. Министра просвете потврђеним државним печатима да му се старине издају. 
Биће ваљда, да је ова српска глаголска књига, којој је по предању 995. год. пропали за српство!  

Међу поменутим бројем књига 35. су писане на кожи, а остале све на хартији разним 
изглединама, разним писменима, и са разним рукама, украсима и у разна доба. Међу свима да 
поменемо само оне, које имају године кад су писане, или бар какве прибелешке ма од какве 
важности.Тако нам долази: 1. ''Еракс'' књижица од својих 300 листа и на крају црвеним писменима 
пите ово: ''Коньць книги си". Сию св: божьственоу книгоу глаголеми ''Ераксь'' прочитахь меньшихь 
вь иноцехь д"конь Јовь † z.Ã с Ã.и Ã.. Месеца генвари"''. На другој страни: ''Списа се книга сїа ^ 
бытиїа вь лhт~ † z.Ã  и k Ã.f Ã. писа си~ презвитерь Пава''. С друге стране пише опет ово: ''Днhска 
врhмена тешка при јасмиh перьскомь соултанh Соулеиманоу и вь тh врhмена обладаше властїю 
града Илака и областїю и подкрилїемь Фроушкїе гори жоупомь посремhмь люта и горька аспида и 
злw ни вьсок чась и дьн помишлаюmа како скрьби да оучини и христианомь и инемь прочимь 
именемь исмаильтскїи Ба~рамь бhть.''  

Даље: ''Преблаговол~нїемь и смhренимь и богобо"жльивимь архїепископомь нашимь и 
бугарскимь, сирмискимь кvрь Јаков~ многа моу лhта вь животh и по оуспени благодать божи"''. 
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Пред књигом пише: ''Си" книга глаголема ''Ерван'' архи~епископа србским и бугарскимь Моисе" 
Милости божїю патрїарха васемь срьблемь, бльгаромь и проч'':.. Иза овог пише: ''Си" книга 
глаголеми Ервань светеи, велицеи церкви патрїархи~ пекьски~ престола србославеньски~ и 
поморски~ земли, тогда предаmоу и великоправлаmоу свети~м велице~ церкви блаженhишемоу 
оцоу и господиноу и патрїархоу васемь србски~ и бльгарски~ земли и васю Илири~ю кvрь Моисею. 
Много же благьwбрете и павшїи ^ прежыи блаженыи оусопшїи патрїархь ва св: престолу еже нhть 
моmно и повhсти благодарни~.''  

2. ''Проповеди'' дебела књига, на осмини писана, на хартији: ''Вь лhто ^ сатворениїа васего 
мира сего и прьваго человhка Адама † z.Ã с Ã.м Ã.f.Ã. ^ рож: бога по плоти † а.Ã j Ã.м Ã.f.Ã. Сїю 
книгоу дадохь азь многогрhшныи и недостоиныи нарица~мыв ~ромонахь Ћерасимь отачаство мое 
хоудости гробь, мати же землїа, ^ монастира жоупе кодь развалинахь стараго трьговиmа два сахати 
^ него сазданаго новагопазара, постригомь ^ племена Никшића. Когда азь одножди веселих се вь 
монастирь Девичь самовольно, и тогда поздh многе скрьби и напасти ^ проклетаго и скрьднаго 
арбанашскаго даноноmно, а све бихь по поусти моихь грhхь ради за мое самохотно населhнїа без ь 
повелhниїа отачаскаго и дhже бhхь обрїо дhвь свеmенически и образь ангелскїи.  

Ох, мене однаждномоу што пострадахь за неотвр"ь самохотїе ангелскїи образь и давь 
свештеничесвкїи за лютое невоздржанїе мое и васелихь се оумомоу ва землоу далече ^ цара 
небеснаго и отачаскаго преданїа и нисамь достоинь зрети роуце мои и взрети на висотоу небесноую 
и паки прекогонити окаїана колhна мо" и пасти и лобзати св"тїе нози доуховнихь отаць моихь, и 
паки надемь се на великое благооутробїе премилосрьднаго владики Христоу, да ме неотрине 
ока"наго до коньца погиноути ако "ко же рече пречистима своима оустами: неыридохь праведныхь 
ради но грhшныхь ради и призвати их на пока"н~. Но молим ти се преблаги господи боже мои 
помилоуи ме грhшнаго и сподоби ме доустигноути постригь моихь и оузрети очима предьподобїе 
оце и братїе моих доуховнїю и прїети ^ нихь проmенїе и полоучити благословенїе здh и ва 
боудоуmемь вhцh и тамо да саврьшоу конець житїа моего со пока"нїемь. Писа сїе месеца генварїа 
азь грhшныи оу Девичоу са великимь воздиханїемь''.  

3. велики ''Минеј'' на хартији у половини за Април. Пред текстом на једном празном листу 
пише: ''†Арсенїе~ милостїю божи~ю патрїархь пећскїи и проч: пишеть понеже да се зна како божїимь 
произволенїемь изволе се намь смиреном на поуть поити вь нахїw Браничевскоую и обрhтохь сїюо 
книгоу монастиру Бродача, беше же монастирь запоустhль, а обрhтохь месеца Априла сего оу 
некого попа и взеде да ~ на слоужбu кь намь смиренымь. Аmе ли се поврати монастирь Бродача паки 
да боудеть монастироу на слоужбу и никимь да боудеть отимоути оть сего монастира, да нїе просто 
но проклето и тогда писахь месеца Априла 3. день оу Шашковцу от битїа лето текоуmоу † z.Ã р Ã. 
п Ã.е.Ã  кроугь Лоуни р Ã. И аз ьгрhшныи К. z. k. f. ц, к . ерод"конь бhвшимь кодь сего светител" 
пареmи се послоужникомь и тогдпоидоша Тоурци на Москова и Калежа. Лето божїа ваплоmенїа  † 
а.Ã х Ã.о Ã.с.Ã  1676". Ово је последње писано  другом руком, а не патријарховом, и црвеним 
мастилом.  

4. ''Минеј'' на хартија писан: ''† z.Ã в Ã.'' На крају му је скоро прибележено ово: '''Обhсише 
Турци 1806 год: месеца Априла у Пећи калуђера из Студенице, кад дође да проси милостињу''. На 
млогим Минеима, у којима одиста нема српских светаца обично пише ово: ''Здh ненаходить се 
срьбскихь светих,'' па тако је и на идућем огромном а за неколико месеци овом ''Минеју'',  

5. књизи са неким прибелешкама. На њему пише ово: ''Повелhнїемь преwсвhmнаго 
арх~пископа срьбскаго кvрь Паисеа'', даље је избрисано, а на крају књиге пише ово: ''Сию светuю и 
ва истинu глаголемu дuшеспасительнuю книгu повhза многогрhшныи вратарь Сто"нь презимhномь 
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рекоми Деврозь при патрїархu хаџи (тако) кvрь Калиникu и при Игuменu кvрь Дмитрофанu вь, лhта 
† z.Ã с. вÔ. рокu  † ӑ. j.̆ аÔ. 

6. Такође огроман ''Минеј'' прекрасно писан на дивној и прекрасној хартији. При свршетку 
пише ово : ''Повелhнїемь и благословомь преwсвhmнаго арх~пископа пекьскогь и патрїарха всhмь 
Срблhмь Бльгаромь и западнhмь поморїю кvрь £wанu списа се ст. Минеи ^ трuдомь и откuпомь 
своимь и приложи свhтhи и велицhи црькви домоу Спаса Христа еже глаголеть се архїепископи" 
срьбска. Вь ней же почивають моmи светихь архїепископи и прьвопрестолихь сего мhста, їеже 
Арсени~, Евстати", Никодима и проч: св: И тко е дрьзне ^тhти ^ сего мhста некоимь навhтомь 
ђаволїимь (тако) вь мhсто помоmи и заступлени~ да мu бuде сuпарница предьсвђти храмь свети 
Арсени~ сь прочимъ въ лhто † х∞. х∞.в̆. † u. Пек''  

7. На књизи печатаној у старој кијевској (печерској) печатњи написано је ово: ''Сїа книга 
глаголема Евангели~ Кирилодоuчителное по многомоу желанїю моемоу дарова мнh господинь 
книгu сїю многогрhшномu Никодимu прhwсвhmеномu Митрополитоу србьскїе земли и 
приморскомu и тетовскомu лhта † z.Ã р Ã. д.Ã р Ã.в̆.  а од воплоmени" † ӑ. х.Ã одь слободно 
предписанимь оца кvрь Теодоси" со игумени Михаила''.... даље избрисано..  

8. ''Минеј'' такође на хартији писан и на њему руком самог патриарха пише ово: ''†Арсени~ 
божиїею милостию патрїархь пекьскїи и прочихь многихь странь и земли † Пишемь понеже да се зна 
въ лhто † z.Ã р Ã.п˘. е.Ã вь томь поидемо на путь на Браничево вь епискоупїю Врачанскоую, зовемоу 
Паланачкоу и берьковачкuю и wбрhтахомь сїю книгу монастира нhкоегw запустевша и никимь 
брhгома и вьзехь сїю. Аmе полазни мене и да ми је на слuжбu и подьписахь моию рuкоw месеца 
Априли" к.Ã k Ã. дне у Шашковци крuг лuни  р Ã.^.   рожд: Хрис: † z.Ã х.Ã а.Ã с Ã.'''''' ''    

9. Опет прекрасно писан, а огроман, ''Минеј'' на хартији, на којем пише ово при свршетку: ''Сї  
писа Многогрhшни ђакь (тако) Никифорь монахь месець Марть вь храме св. Ахили" епискоупїе 
бывшее свето Ахилскїе оу Моравицахь, а сьга Жеглиговскиїе вь храмh св: Геwргїа Христоваго 
побhдоносца, при Игуменu кvрь Висарїонu''. Више овог је написано: ''И всh праведники скимници (с 
леве стране црвеним) х∞ с. —  z∞. м∞¦ о∞. (сад опет црним) јако а k а н д а (у првом, по овом, 
реду) јако (црвеним) дас. (црно) н∞ ць (црв:) м∞ц z∞ (испод) дасница  пе (испод овог) м. се цї 
u mе∞ ете¦ х(а спрам) Y ї (с. леве опет црвеним) слава богъ (с десне) wсвhхь." На крају 
својеручно писао сам патриарх ово: ''Арсениие б. божигею милости патрїархь пекьскїи и прочихь 
србьскихь земли.'' ∞ 

10. ''Ксиод'' такође на хартији прекрасно писан, са овим натписом: ''Господи владико Ис. Хр. 
помилuи сїю дuшеполезнu книгu саписа мнїомь попа Богдане глаголеми Ксиодь ва лhтh z∞.. 
тисуmно и р ∞. д∞. вь жuпи Зебовu близь вакuпа Евнuха цара сuлтана Мехмета перьскога. И тогда 
бысть много рать Uгри сь Песи и тогда би много бела людеамь христоименитимь''. С друге стране: 
''Сїе знати се mо приложи Вuкосавь за душу Огн"новu вь свhтuю сїю книгu и писа грошь за дuше 
Миросаву''.  

11. ''Октојих'' такође на хартији. На свршетку у изгледини крста и то на горњем крају пише 
црвеним ово: ''х.Ã с. (дољњем) й zамо: (леве стр:) нико (десне) иць'' (испод крста овог) Сиїа 
божествена" книга Wхт. съписа се вh лhто † z̆. п̆. ӗ. съврьши месеца Марти" днь к ∞. в ∞. 
смhрени ~ромонарь Даниль''.  

12. ''Панагирик'' (Минеј) на хартији, а на свршетку пише: ''Кvрь Макари~ † блаженыи и 
прhwсвhmтениыи архїепископь пекьскїи и всhкь србьскихь и поморьскихь земль. Мнh же 
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грhшному wтец и господинь обрhть сїю душеполhзнuю кнїгu зовомu панагїрек ь в. Константинu 
градu и кuпи ~ за г˘. дuкат, лhта †z̆.  (као хь∞.  неш па) f ˘.  Ма" к̆. е.Ã  

13. На кожи налази се прекрасно писан један ''Апостол'' и 8. ''Еванђеља'', и 21. печатан један 
''Апостол'' † ӑ. ф Ã. k̆. ӑ. лhта вь Венецїи''.  

15. На једном, од поменутих, прекрасном ''Еванђељу'' на кожи пише ово: ''Сию свhтuю книгu 
зовомь четвероглави~ евангелїи обрhтохь - вь келїи шашьковачои неподьписано и повелhхь да ~ на 
слuжбu в сей келїи и да ником не ~сть ^hмлима, да нhсть благословено, да је црькви градьчаници 
Липлїанскои. И подьписахь свог~ю рuкою, азь смhреныи и многогрhшныи Паисе~, быви тогда 
архїепископь србьскїи лhта † z∞. р ∞. л∞.в ∞. месеца генвари" е∞. индикта s∞. u Шашковцu.  

22. Разне ''Проповеди'' на хартији прекрасно и одвећ ситно написане. На крају пише ово: ''Си" 
книга монастира Воисиловића саврьши многогр"шна д"вица Лозана лhта † z. о̆. й.'' Ово је 
писано истом руком, којом и књига, а даље другом ово: ''вь лђто † z.Ã р Ã. к.Ã г˘. трьсе се земли" 
срьбска Срьдаць, Вланчево, Костанака, Бана, Сиварьска Бана, Беобuшка бана, васа Романи" и 
Дрђнаполь и Пеmерь и Трьлазь, а агар"нски храми падоше, Козела и бане христиански храми 
непохолебими прђбише. Си~ писа попь Ђuарадине''  

23. ''Еванђеље'' на кожи са натписом на крају: ''† Изволђни~мь ^ьца и поспђшени~мь сына ^ 
^ца рьжьдьна и сьврьшени~мь св. доуха ^ ^ца исьходыmаго и на сыне почиваюmаго, сьписа се сын 
свети и божьствьни четвьроблаговhстьникь троудомь и попеmени~мь и оусрьди~мь и цhною вь 
лhть † с.Ã р Ã. г.Ã Месеца новемьбриа оу Девичоу митрополи~ Филипопольске вь Рашки писа попь 
Дмитрь сво~ю дьсьною роукою.''  

24. ''Минеј'' на кожи и на крају пише: ''Сьписа се си" книга вь лђто † s.Ã ц∞. с∞. н∞. месеца 
Геньвариа к ˘. в̆.  дьнь почини оубо грhшьни Јоане от великаго троуда''  

25. Опет ''Минеј'' на хартији писан са овим предписом: ''Сьписа се си" книга рекома минеи 
повелhни~мь блаженhишаго архи~пископа пекьскаго кvрь Герасима, прh клисиархu велике црькве 
кvрь Дионисию, еромонахu, ^ бити" вь лhтh † z.Ã р Ã. д̆. крuгь сльнцu а", лuнh месеца 
сектембри" † е∞. u Пекь и кто ки ~ ^нимити ^ свђти~ велики~ црькве некоимь лuкавимь 
бhшьством да имать прu съ свhтими ктитори прhдь праведнымь суди~ю''  

26. ''Апостол'' на хартији и са овим записом: ''Сїи св"ти апостоль монастира глаголеми Жичh 
прьви~ архиепископи~ србьски~ и приложи еромонахь кvрь Матеи зь вhчнми его поменъ.'' Ниже 
другом руком: ''Си свети апостоль архи~епископи~ Жич~ принесена би вь пекьскuю црьковь 
повелhни~м архиепископа кvрь Паисеа и да нhсть никhмь ^hмлhна ^ сеи црькви, да нhсть 
благословено, и проклет да ~, и дьже по извол~нию божию обновить се Жича возвратити. Писахь 
лhтh † z.Ã р Ã. к.Ã п.'' 

27. ''Минеј'' са овим записом: ''Сиа света" и божьственаа книга зовомь месець сектември 
прьви~ архиепископи~ Жич~ принесени би вь св. пекьскую црьковь мною смhреномь 
архи~пископомь Паиси~м ^ лаври Стuденици кралевскои, а не архиепискописки~ хвостански~, вь 
пекскuю цьрьковь, паки новелhхь да служи цьркви вь нhнию: светь, свет ~же ~есть аг Ã глоке, 
Тополници и да нhсть ни кемь ^~млђна ^ си~ св. цьркви и дри дhжh паки произволен~мь божи~мь 
обнови се вишеречена архи~пискuпи" Житча, тогда да однесuть се тамо инамонидкu да нhсть 
благословено и проклето ^ бога сведрьжители" и пречисте ~его богоматере, подписа лhто † z.Ã р Ã. 
к.Ã й."  
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28. Опет ''Минеј'' са дописом на крају. ''Сиа книга царскаго Монастира Воисиловића да пhть 
никhмь отhмлhна, да нhст благословено и подьписахь смhреныи Паиси~ сво~ю рукою (даље у 
виду крста овако) с леве крста, и десне † ле Ã. z∞. та † z.Ã р Ã. л ˘. f ˘. 

29. ''Минеј'' На овом Минеју такође на хартији пише ово: ''Сиа светаа дuшеспасениа книга 
зовомь месець марть обрhтокомь сию У некои страни краинои бвсть ^нешена наки повелhхомь да 
~сть на слuжбu пресветеи богородице ~же именуеть се ''Оuбожць'' и да никемь нhст  ^hмлhна ^ 
си~ цьркви и да нhсть благословено но клhто и проклhто. Понеже и прhжде была ~ст да је 
Подьписахь сво~ю рукою, азь смhрени Паисеи биви тогда архиепископь пекьски, тогда лhто 
миматекumu † z.Ã р̆. л ˘. в.Ã. месеца октобриа и∞ ї ̆. и крuбошцu индикта z̆. и пакта б̆., паки 
взе, а нu на мhста да ~сть.''  

30. На огромном и прекрасном ''Еванђељу'' дивно украшеном почетним писменима, као и 
свим осталим, стоји ово: ''Сиа свhта" душеспасенаа книга мнh смиреномь архиепископом, 
Паисеомь, кuпи сию за кuа ̆. лhто † z.Ã р∞. л ˘. б Ã., пакь оу лhтh 7138 момь оковахь и позлатихь и 
приложих си~ великои цьркви пекьскои храмu вазнесению господа бога и спаса нашего Ис. Хр. и да 
никимь нhсть ^hмльнь ОТ си~ божи~ цьркви, да нhсть благословено а да моу ^мьстить господь вь 
день вазьда"ни" и да моу бuдеть сьпернихь св. Арсени~ сь богородицею на страшьномь сuдu.  

Подписахь сво~ю рuкою месеца юли" ї ∞д.Ã (даље иду ова писмена) о в и к u в о л ж u в 
г f ш и л в и н ф е и к л k и е ъ х̆ и ї Х. k с и z ц @ ш е л k х: (па другој 
страни и другом руком:) ''Арсени~ г. божи~ю милостию патриархь срьблhмь и болгаромь и прочемь.  

Си~ свето~ тетроевангели~ приложи на светhи велицеи црькви светапочившим патриархомь 
Паисеомь во врем" рата Междоу немачким Ћесаромь (тако) Леополдомь и соултаноть пекьскимь 
(турским) Мехмедомь ~гда блажено uсапшимь патриархь Арсени~ Чьрно~вићь ноужди ради и 
насили" агар"ньскаго са прьвhнцам земли србсьскои избегаль одь сво~го прhстола вь Оугарскu 
странu, тогда вьсе имhни~ велике црькве сербьски~ вь Пеки разхиmено било агар"номь и Татари, 
тогда в си~ евангели~ взето попомь ^ воћника (тако) попъ Радосавь обрео сию книоу оу агар"нь и 
^купил ~го сице безь окова иже било на немu и по смрьти ~говь брать ~го попь Радота сь сином 
попа преставльшаго се Радосава именемь Павломь принеше си~ евангели~ паки велици црькви да 
служи и ~днаго вола писаше оу монастирь нже бысть вь лhто † а.Ã k Ã. к∞. f.Ã господиh Маиїа  
и.Ã ї  Ã † z̆. с.Ã л Ã. z.Ã  сво~ю рuкою подьписа Арсени~ четверьтїи.''  

У Препрати на западном дувару још се познаје, како чича Цветко води вола у монастир, а поп 
Радота и синовац му Павле подносе овога са еванђељем патриарху. Ово је нарочито зато учињено: 
што су Татари, који су скоро савршено утаманили народ у правој Србији, по бегству Арсенија III, 
Чарнојевића са 37,000 властеоских српских а не из масе народа српских породица, опленили и 
запустили и патриаршију. Што су ови први људи поднели своје убоге и једине верне прилоге, 
заоставше од целог им имања бив. овој српској светињи, желећи је опет подићи и оживити, тиме и 
другима дали пример; с тога су и уписани у западном препратином дувару, да би се о њима знало 
докле траје ове светиње  

31. ''Александровац'' тако се зове књига од својиh 850 листа писана на хартији у осмини. Овај 
је наслов доцније написан другом руком пред оном првом руком, која је и целу књигу писала, и 
којом је писано ово: ''Си" книга лhтопись ^ монастира Пива храмь оуспени" Богородице на реци 
Пиви, зовоми цароставникь да никто ^нимити ^ сего монастира да нhсть просто иъ проклето ^ 
сего монастира вь лhто † s.Ã ц∞. л Ã. д.Ã писа смhрени Живко дьакь .. . .'' избрисано даље. Она 
почиње од створења света, а свршава се са пропашћу нашег овде Београда. У њој се највише и 
најопширније говори, о Александру Македонском и то као о словенском, а нарочито српском 
господару, а после о битци ангорској Бојазита са Тамерланом. Писан тај део пише као очевидац из 
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чега се даје извести: да је и сам био учесник у тој битци са стране Срба и деспота Стефана сина 
лазаревог. Књига је ова у једног попе, који нам на молбу 10. лица првих једва даде за неколико 
часова да је прочитамо. Ми смо за то кратко време изписали из ње ово само што се говори о Србима. 
Да имадосмо само 15 дук, ц., као последњу и најнижу цену што нам захтеваше, могли смо је 
одкупити, ми смо за њу давали најпосле 10. дуката цесарски; али би све узадуд, од немања горег јада 
нема, те је некуписмо. У њој ово пише црвним, а на среди једног листа:  

1. Родослови~ србьскихь деспоть. Всиоменимже ^ сихь србьскихь деспотехь, како 
и ^ коудоу изидоше, вь последна" си" времена проси~ше. Коньста оубо Зелени ^тьць великаго 
Коньстаньтина моужь по вьсемоу кротьчаишїи, благочьцти~ любе тhмже и христиани приhмльше 
вь Вретаниїи царстви~ правh и вь лhта она ~гда Диоклетиань и Максимиань Ерькули~ царствоваста. 
И понеже побити~ тhмь многи~ тhми Христиань оставльше царhство римьско и вь простихь 
живеста. Максими"нь оубо на вьстоце~ оудржа. Оу негоже и Константинь вь оутастви~ бhше 
Максентиже вь самомь Римh велицhмь царьствоваше. Си Коньста Зелени рода г˘. сина: Великаго 
Коньстаньтина, Ана Валиана и Далматига и дьmерь Коньстаньтию юже Велики Коньстаньтинь 
вьдаде Ликинию вь женоу н постави ~го Кесара вь Никомидїи. И "ко послоушьливь бh и 
пособьливь и на моучительское разроушени~ бhше си Ликини~ Дальматинскїи господь родомь 
Срьбинь. Роди ^ Коньстантїи сина ^ негоже поколеномь ми мнози изидоша, даже и до Бhлога 
Оуроша. Иже роди Тихомила, Тихомиль же роди Неманоу иже ~сть ~сть св Сvмеwнь Миротьчьць. 
Сvмеwнь роди г˘.сина: Стефана правовhньчанаго и прьвоправославно вhньчанаго крали" србьскаго. 
Влькана великаго кнеза вьсеи Зети и Хльмискои земли и Растька иже бысть Савва а∞.̆ архи~пискоупь 
србьскїи.  

2. Родослов~ сына Сvмеwна. Стефань же правовhньчаныи краль сынь Сvмеwновь 
роди  д̆. сина: Радослава, Владислава, Стефана и Прhдислава Стефаноу бо наречень Оурошь вь име 
прадhда сво~го, сеже ~сть Храпавїи краль. Предиславь же д̆. синь Стефановь правовhньчанаго 
крали", поревнова дhди сво~моу св. Савва а∞. и бысть мнихь, и бысть наречень Савва, самь же 
бысть подобан стрию сво~моу и по св. Арсени~ быст г. архи~пископь србьски~ земли. Стефань же 
иже Оурошь Крапави краль роди два сина: Стефана и Милоутина Банскаго крали". Милоутинь же 
роди: Стефана Дечаньскаго и Константина. Стефань Дечански роди два сина: Доушмана и Доушана. 
Си Доушань прhстоупи предели отьць своихь и поставл"~ть се самовластьнь царь и роди сина 
Оуроша. И Оурошь неимhа дhтеи и оста без намети лоза. Стефань же Оурошь синь прьвїи 
Храпавогя, крали" роди два сина. Владислава крали" и Оурошица. Толко же бh добродhтелень 
Оурошиць, "ко ^ гроба ~го миро изтека~ть.  

3. Родослови~ дрqгогь сина сvмеwнова влькана. Влькань же кнезь великИи 
синь св. Сvмеwна, брать же св. Саве, роди сина Димитра жоупана вь иночьскомь образи Давидь. Си 
Давидь роди Вратислава кнеза. Вратислав же роди Вратка кнеза, Вратько же роди дьmерь Милицьу. 
Си" же бива~сть соупроужница великаго кнеза Лазара и роди 3 сина: Великоименитаго Стефана 
Деспота и Влька и Добриво" и многаго плода лоза та процвhта аmе ли же и Ликини" Коньстани" 
нhсть чюдно, "коже прhжде бысть и Исавь бо сини Исаков брать же "ковль вноукь аврамлевь роди 
Рогуила, Рогоуиль же роди Зароу, Зарь же роди £ова праведнаго зри коликь цвhть израсти Богь здh 
Аврамоу и си~ довольно рече се о радословїи србьскихь деспотъ прочиже прешествоуюmе 
оуслишимь.  

4. ^ жити" св. Сvмеwна и Сави.  Вь лhто †s∞. х∞. м∞. в ∞. бысть господинь 
србьомь облада" всhми србьскими землами "же глаголоуть се: Диоклити", Далмати~, Травони" и 
какь вьстакоу оубо Илира и Србьи" до Хебра рекоми Марици и Исикра и Вида, и приближаюmе се 
западоу же Римсти wбласти предьлежеmи, Украсень же бhхь си Немана вс"кима добродhтельми. 
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Соупроужницоу имh именемь Аноу ничимь же wстанюmоу моужа свего вь добродhтеле. Родиже 3 
сина: Стефана и Влькана и Растька ~гоже зhло вьзлюбиша наче всhхь нь тьчию же родители ~го нь 
и бол"ре и всh синклить ~го, бивь же оу деспота инокомь вь св. Гори вь нихь же бh ~динь Србинь. 
Растько же бhсhдова сь нимь и слиша о жительствh св. отьць соуmи тамо разьжегьсе божиїим 
желани~мь и свhmа сь нихомь бhжати испроси же оу ^ца на ловь и оутаивьсе всhхь бол"рь бhжа 
са онhмь инокомь вь св. Гороу. ^тць же ~го скорh посла за нимь стратилати ^ сами~ св. Гори 
повелh wтрьгноути ~го. Обрhтоше же ~го вь роускомь монастири вь св. Пантелеимона еmе вь 
мирьски~ одежди. Он же обhmа вьзвратити се сь ними и оуноивь ихь виномь ~гда же поснuша 
Растько взиде на стлпь и постриже се и наречень бысть Сава. Вьзбоуноувже стратилать и начеть 
храмолить мнихь Сава же "ви се имь на стльпh и сврьже одеждоу мирьскоую и власи и писани~ кь 
^цоу.  

Они же много плакаша и отидоша и вьзвhстиша ^цоу ~го и матери и бысть многь плач ^ 
всhхь на много~ време. Послhдиже по божїи соудьби вьзложиша св: же Сава протомь поведhнимь 
начеть жить вь монастири Ватопеди. Посила~ть же кь ^цоу писан~ да wставить земльно~ царьство и 
прима~ь небесно~. Немана же сина сво~го Стефана постави Самодрьжца и самь постригь се вь 
монастири Стоуденици ~"же самь сьзда и наречень бысть Немани" Сvмеwнь. Госпоствоваль 
србьлhмь лhть † м.Ã в Ã., такоже и жена ~го Ана постриже се вь дhвичьськомь монастири. 
Сvмеwнь же ^иде вь св. Гороу и подвиза се сь синомь своимь Савомь вь ~динои келїи. Испросиста 
же оу свата сво~го Алеkи" цара грчькаго запоустhвшїи монастир Хилендарь и оукрасиша ~го 
всатцимь здани~мь и прhдаша Стефаноу деспотоу, а онь же обогати вс"ческими потребами ~го и 
села приложе ~моу вь србьскои земли и скоти приподныа. Испросиста же и писан~ оу цара: да 
боудеть вь вhки Хилендарь монастирь србьскїи. Деспоть необвлада~мь притомь вь св. Гори точию 
царемь ~динhмь вь ниже и селиста се Сава и Сvмеwнь. Мало же вь немь пребивь преподобныи 
Сvмеwнь кь господоу ^иде. Молитвою же св. Сави миро изиде ^ моmеи его. По семь же светыи 
Сава поставл"~мь бысть вь презвитери, тоже и оу архимандрита ^ солоунскаго митрополита 
грьчькаго. Па тожде оумолени~мь брата сво~го при~ть начельство монастири вь отьчьства сво~мь 
соуmаго.  

5. Вь лhто †s∞. j∞. в ∞. ї  ∞. Взеть бысть Цариградь ^ Латинь Теодороу цароу, или 
небывшоу тоу, или невьзмогшоу стати противоу нихь занеже имеаше соупостати бльгарскаго и 
загорскаго цара. Си~ же извhстнh~ ми се быти ~же при семь взеть бысть Цариградь; понеже вь 
житїи пишеть св. Сава србьскїи: "ко при семь Теодорh царh поставлhнь бысть Сава вь 
Арх~пископа вь Царигради Германомь патрирхомь. И паки св. Сава бысть оу сего цара Теодора 
Ласкара вь Солоуh, ~гда грьчкїи царь прhсече се на дво~ "коже послhди скажемь  

5. W жити" св. Сави. Св. Сава некоихь ради потрhбь монастирскїи иде во Цариградь 
и при~ть слави па како Стефан правовhньчаныи оумрh св. Сава вьскресе га постригь и наименоваль 
Сvмонь. Бысть сь царемь Теодоромь Ласкари и патр"рхь Германь. Бhше царь изьдавна жела" 
видhти ~го и почьти ~го соугоубою чьстию, понеже дьmи Теодора цара дана бысть вь женоу 
Радославоу сыноу Стефана деспота, братаничию св. Сави. Тогда же и вь арх~пискоупи поставлень 
бысть св. Сава, и даше ~моу власть царь и патриархь ставити епископи вь своhи земли своими 
епископи. Свети многою чьстию ^поустившїи его и приде вь землю въ ^тьчьства сво~го и 
епископи вь области сво~и постави по вьсhмь градомь, и  ї .Ã в̆. митрополита вь монасьтирахь вь 
име † ї .Ã в ˘. апостоль Христовихь, и братае во~го Стефана вhньча православнимь царьскимь 
вьньцемь крале ~го нарекь. Слиша же оугьрскїи краль и негодова о семь "ко подобна речь намь 
сьтвори себе и поиде на него и вьсхотh покорити ~го себh. Св. же Сава оумолен~мь брата сво~го 
иде кь немоу оувhmева" о мироу и непреклони се. Тогда свети молитвою градь сь небесе сведе и 
всhхь оубива "ко и самомоу кралоу дивоуmа се оужесе се и кь цв: пришьдь проmени" просе о 
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дрьзости и по оучению св. остави ~ресь латиньскоу и православноу вhроу при~ть и крьсти се и 
наречеыь бысть Владиславь и сь Стефаномь кралемь вhчныи мврь оутврьди''.  

(Даље иде, како је св. Сава отишао у Јерусалим и вратио се натраг и т.д. па се наставља): 
''Радославь же краль срете ~го сь великою честию и радостию. Сеи же Радославь аmе благь бь 
сво~мь прhжде вь послhдиже бысть женопокоривь ^ неиже и вреждень бысть оумомь. Властели же 
о не саставленїи оума ~го негодоваше и ^стоупише ^ него кь меньшемоу братоу Владиславоу. Св. 
же положи си" на божию волоу, аби~ Радославь изгнань бысть и вь Драчь градь србьскїи првбhгь. 
Ради же красоти жени ~го обhт быв хотhни~м Фроугь обладати градомь ^тhти ю ^ него и восхотh 
оубити ~го. Бывь же си" нова Далида сво~мь кралоу. Радославь же избhгь приходихь же сь сво~мь 
кь св. Сави.Овь же пооучивь ~го иноческимь образомь въ монастирь Стоуденицh епискоупи~ вь 
хвостьнh. Владислава же вhнча" на кралевство и пречете вь бракоу дьmерь Асана цара бльгарскаго.  

7. Пребивьже св. Сава во арх~пскоупїи време довольно по пришьства ^ св. месть проходе 
землоу отьчьства сво~го оучеи и наказоу~и всhхь благочьсти" ^бhгати ^ ~ересеи, прилhжати же 
милостинh и добрими дhломь и сьзва епискоупи и митрополити и все соуm~ во власти и много 
пооучивь ихь и ~динаго ^ оученивовь своихь именемь Арсени" освети имь арх~пископомь и 
заповhди ~моу: се ~же видh ~го твораmа такожде творити. И благословивь же всh и ^ всhхь 
приhмь благословени~ и опроmени~ и на западномь мороу вь Диоклитию вьшедь вь корабаль иде вь 
Ероусалимь и прить бысть патриархомь Афанаси~мь и поклони се гробоу господне. Вь долоу бысть 
св. Јована Богослова ~гоже и ^ Срацинь изькоупи и вь сво~ причьсти~ вьзеть. Потомь же приде во 
Александрию поклонивь се св: Апостолоу Маркоу и св. Мини и приходивь тамо поустинан мhста и 
приде вь Fиваидоу во скить Черноу Гороу.  

Потомь приде во велика Вавилонь и бысть оу Соултана со Христ. митрополитомь. Салтань же 
зhло ~го потьmа и повhда ~моу св: "ко вь Египеть хоmеть ити. Онь же посла проводити ~го. Самь 
же оу митрополита ипоки иде и поустински" места св. оца Антони" и Арсени" взрати се вь 
Египеть. Салтань же повелh сь чьстню провести ~го и пребысть оу св. Гори Синаской всю 
четиредес"тницоу и по васкрьсениїи приде во Ероусалимь и одпоутова во Антиохїо и Отоуда приде 
во великоую Армению и тоуречкоую страноу. И приде паки иа Сирьско~ море хотh отплити на 
Цариградь. Пловоуmе же св. обhть ~го болhзнь крhпька и необрhташе мhста и дhже бысть изити 
~моу изь коробли" и многа дни безь брашна пребысть. Моли"хоу ~го приhти брашно св. же 
потребова риби новопоимани~ и реше ~моу: "ко немоmно ~моу обрhсти ~моу (тако) ~р и все 
незапоу папрhливь се вльна поврьже "ко роукама кь ногама св. рибоу великоу зhло. Самгоже 
нимало окрепи, довольно же би св. на много дни на вкоушени~ и соуmимь сь нимь "ко николиже 
такоу слаткоу рибоу ~дохомь. Св. наситивь се богомьданиа риби здравь бысть и во скорh придоша 
во Цариградь во монастирь св. Богородици и ~же ~сть ~ вергетиса (тако) покои полоучи. 

 Чьстни" сосоуди, ризи и моmи свhтихь изкоуповаша во отьчьство хотh си~ донети и поиде 
^ Цариграда вь караблh на бльгарскоу и загорскоу землоу и приде во градь Терновь и приhеть 
бысть сь радостию великою сватомь своимь царемь. Асаномь и патриархомь Јоаникикмь (даље је као 
и у Србљаку само што се прича: Како је цар Асан измолио се у св: да иде у лов, како је св:, видивши 
да ће да умре: ''написавь же завhть одежди, злато, сребро, св. моmи, светог Јwана и прочихь оутвари) 
(и т.д.) сь благословени~мь посила~ть по ~диномоу оученикоу вь Срьбию'' (и т.д. прескачемо до)  

8. Семоу же Милоутиноу облади" срьбїи рожда~ть Стефана великаго благочьстию стльпа и 
царством вhньць и добродhтелию скровиmе и бh всhмь благь и пристоупивь и милостивь, и по 
оумрьтвиїи матери Стефановh Милоутинь краль приобmа~тс" второмоу бракоу оу грьчьскаго цара 
Андроника Палеолога''. Даље опет иду познате распре између Дечанског и оца његова Милутина; 
како је Милутин спрам Штипа на Овчем пољу ослепио Стефана, послао у заточење у Цариград; како 
је се Стефан у овоме добро владао, био премудар, упућивао грч: цара да прогна све јеретике; како су 
га сви хвалили, а нарочито свештенство, грчко; како је се помирио с Милутином, овај га повратио у 
земљу натраг; како је се, по смрти очиној, закраљио, борио са братом Константином, краљем 
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бугарским Михаилом; како је, по смрти овога, свога сестрића Александра поставио за бугарског 
цара; како је још у Цариграду на служби заспао у цркви, приснио му се свети Никола, дао му очи, 
ово крио све док неје ступио на престо и т.д.  

Даље се прича о Душану: какве су смутње биле у земљи; како је био убица свога оца; како му 
је син Урош остао без деце, па прелази на Вукашина и прича: како је пропао му брат Угљеша са 
600.000 у Маћедонији; како је 60. год. била земља пуста, гладна и т.д. те изабраше Лазара; како је 
био бој овога с Турцима на Косову; како је Милош убио Мурата; како је тело Лазареве однешено у 
Раваницу; како је Милица почела управљати са Стефаном и Вуком земљом; и како је, по овоме. 
покорио Бајазит, Босну и Солун и т.д. како је прелазио преко Дунава на Маџаре и с њим по нужди 
Стефан ишао; како је војевао у Влашкој, где је први погинуо Краљевић Марко и Константин; како је 
опет пљенио Угре, млоге градове, и пљен млогу одсвуда и свију страна добијао и т.д. Даље говори о 
Монголима и Тимуру и т.д. већином све познато; но при свем том ми би га преписали од речи до 
речи само да имадосмо времена и да нам се још за који час допусти књига ова; јер и међу овим 
познатим има бар начина непознатих. Све је то укратко прођено, као нарочито, а могуће је се писало 
овако:  

9. Велико кнежени~ србьско~: ''По анкирскои оубо брани ~гда Темирь побди и отведе 
Бо"зита и всего поплени и сестру Степанову великаго кнеза србьскаго Wливhроу иже бhх за 
Боїазитом, кнеже великїи Стефань посилает Темироу посли и изводить ю оть пленени", самь же в 
царствуюmи градь приходить сь братомь своимь Влькомь и тамо ^ цара Маноила деспотски сань 
при~млеть и много чьстивь ~го отпусти. Преходить же дес. Стефань сь братом во свои градь Ново-
брдо вь градь Сребрьни во истину и злати. По оуби~ни же Ба"зита цара освободи се србьска земли" 
^ "рма и покорени" безьсурьманскаго и одь толh Д. Стефань божи~ю милостию самовластьць и 
господарь вьсеи србьскои земли бити и обходе землоу и места отьчьства сво~го смири инhже же 
покори, ~лици во прошедьша" времена гради и мhста вьскиmени быше ^ србьски> власти сихь 
себе притерьже.  

10. Обновлени~ Бhльграда. Та же преходе обрете Бhльградь ~го же прежде вьскитише 
Оугри, Стефань же взеть ~го ^ Оугре по смирениїи сихь Бhльградь аmе и предhле срб. лежимь 
~сть, но аки на срдьци и на плешчахь оугарьскои земли бhше, тоже и прочи~ гради сво~ ~лици 
Тоурци вьсхитиmа самовластно взеть вьсе и начать же множа~ пребивати во Бhлгради, а не 
Кроушевци. Понеже мhсто града того ѕhло красно и морем и рhкама пристаниmемь оукрашень. 
Отоудоу корабли кь немоу "ко бо крилати сь множьствомь блага прилетахоу. Сего бо Стефань 
оукраси стhнами, конь града новаго сво~го и ветькаго и царскими палатами на доунаистеи страње и 
саветен паче же црьковию соборную и архиепископию сьзда, еmе до сеље, не бhхь тоуне, и всеми 
потребними оудоволи, и вь неhиже жилиmе инокомь сьтвари, кромh  л.Ã е.Ã прежныхь црьковь и 
монастиреи. Архиепископ же бhльградски ексаркь сеи србьскои земли сьзда же и црьковь вь име 
чоудотворца Николи, "ко монастир се весми добрими оудоволивь и собрав во поу множество 
болнихь и прокаженихь, насади же и сади многи~ на прохлаждени~мь тhмь. 

Потомь же изобрhть мhсто красно~ поустиню и потребно мльчанию и сьзида~ть тоу храм во 
име живоначелни" троици и вс"кими добрими оукрасивь живописателнимь хоудожьствомь и 
огради во около вь стhпи келиїи. Сабрав же множество инокь боголюбезнихь и всели ихь тоу 
вс"кими потребними оудоволи и сокровиmе днемь ^ дне полагаюmе тоу сьтвари же и гробницу 
себh тоу и дhже маломь посhди положи се. Даде икони тоу златомь и бисерому оукрашени и 
множьство книгь и сьсоуди и ризи сь великимь бисери~мь и златомь оукрашени, ако же 
превьсходити и вь св. Гори великую лавру, призива~ же и патриарха Кирила сь всhмь сьбороыь 
србьсви~ земљи и сьтвора~ть освhmени~ храма вь дењ св. Петдес"тници (св. тројица) начать же 
здати обытељ в љето † s∞. ц Ã. е∞. и∞. приходи бо ниmи множьство имь же довольно милостиню 
подаде и по всhхь градь самь ноmию по оулици града ходе и ниmимь одежди и злати" подава" и 
некто ~диног дажди зашьдь милостиню иземаше и наки пришьдь просеше, онь же давь ~моу рече: 
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''Вьзми татю и хиmниче!'' отвhшча бо тои: ''не азь, но ти тать и хиmникь со здhшнимь тамаmно~ 
царстви~ и боудоуmеге крадешь и восхиmа~шь.''  

11. Вражда Влькова на брата ~го Деспота Стефана. По сих же моусоулмань царь прьви синь 
цара Бо"зити пресила~ть Д. Стефана во ~же мирни завети сьтворити, самь же Моуслоумань 
вьздвизаше се кь васьтокомь ^ wтьчьск" власти взискати и брата сво~го избhга гоне оубина~ть и 
страни вьсточни" кь себh покори и тоуречьскоую страноу. Србьска же земља послажена мира сь 
Моусоульманомь пребиваше вь мирнихь, пь не беше оубо трьпhти такова" лоукавомоу подвиже 
оубо брата Стефанова Влька и взеть ~моу оу Моусоульмани цара множьство воиньства; ''±ко да 
дасть ми рече брать мои Д. Стефань половиноу отьчини и азь не оубо тебе слоужоу. Аmе ли не та азь 
попленю и поустоу сьтварью ~ю! ''  

Деспоть же Стефань не хоте стадо благочьстиво~ ~же богь освободи паки Тоуркомь 
поработити. Влькь же сь агар"ни обьтекоше всю землоу плhноуюmе и пожигаюmе и сhцаюmе "ко 
диви~ звhри. Потомь второмь приходить сь множаюmими Стеф: не изиде противоу имь да некрьви 
брата причастнимь боудеть. Ово же и павhти бої~си осьтавши сь ним, за неже всh Влкь привhстиль 
же бhхь кь себh. Ово обhmани~мь дароу, ово же прельmени~мь присила~мь, посила~мь послани~ 
кь соуmимы оу Деспота. Деспоть же дьрже послани~ ~го оу роукоу во домh сво~мь вь Бьлградh, 
плакаше пред образом спасовим: ''Вижд Христе, глаголаше, "ко неправедно на ме поучають се, 
отроци мои быше мнh предатели, "ко же инhгда твои оученикь юда и сьблюди до коньца мало~ 
число оставше оу мен"!'' Влькь же сь агар"ни всю землю растлише. Видhвше си~ Стефань 
раздhл"~ть землоу. Влькь же слоужа цару Моусоульманоу сь нhти своими рекше сестричи и тhмь 
отьчьскую землоу дрьжаmе. Стефань же вь отлоучени~ ~моу вь чести живеmе. '' 

12. О смрьти Вльковh и Моусоульмановh и Мисини~. По сихь же брата Моусоульманова 
Моусию презива~ть оугровлашкихъ дрьжатељ преваюmа ~мu во сhверскомь вастоци и да~ть ~моу 
воиство на брата ~го Моусоульмана вь помоmь њ отльсиmени~ сво~. Посила~ть же Миси" Д. 
Стефаноу и братоу ~го Влькоу да поидоу сь нимь и тако же и непсиомь ~го. Моусоульмань сложи се 
сь греч: царемь Маноиломь и Фроуги оувhдhвь же Миси" "ко хоmеть Влькь бhжати кь 
Моусоульманоу  вьсхотh оубити ~го.  

Д: Стефань же изроуча~ть ~го, онь же иь той ноmи побhже, бивши же брани велицеи, 
побhжда~ть Моусоульмань Мисию. Миси" же обрета~ть Влька во Филиповh градh и повели ~го 
оубити и сь нети~мь ~го Лазарем (сестрић) таже ходе вь слhдъ брата ~го Моусоульмана 
разьбоинически и обрhта~ть ~го виномь оупивша се во Андри"новh грhдh повелh ~го оудавити и 
на чет Миси~ всhми скиптри обвладати и сьтвари мир С. Д. Стефаномь. Стефань паки ~динь 
самодрьжьц бысть во всhи србьскои земли. Миси" же царь многи страни поплени и вооружа~тьс" 
на Д. Стефана србьскую же бо землоу вь конечномь оупотреблhнию предати, разписа же и вь гради 
вельмоужамь своимь и приде вь љето † s̆. ц.Ã к Ã. а.Ã многи гради поплhни и при~ть Бльвань или 
Повьць и Сталакь "ко при~ вси" и Копри~вь. Си" видhть Д. Стефань посила~ть кь васточному 
соултаноу Мехмеду сыноу Бо"зитовоу кь меньшемоу братоу Мисиноу и сьтвори сь нимь вhроу и 
приходить соултань Мехмедь ^ вьстока. Деспоть же ^ запада сь ни же и оугарьски~ во~води и 
босаньски~ дрьжатели~. Миси" же приде во гори хотh засhmа поуть да никто же оубhжить 
соултановихь и деспотових вои. Деспоть же Гьюрьга непси" сво~го отьпусти сь воинствомь и 
бивши вь брани побhждень бысть Миси" и втопише ~го в рецh. Бысть же Махметь васточни и 
задни царь всhмь Тоуркомь. Бhше же благь и кротокь.  

13. W оустро~нии и благочестии Десп. Стефана. Приходить же Гьюргь Десп. Стефань почти 
~го ѕhло многами дари и благодарить бога о всhмь и вь тишине велице давши Стефань милостини 
по обичаю примh же страних и прокаженихь пита~, или ^ инохь слишавь кого вь мдьчани живоуmа 
обильно потребно~ носилаmа ~моу. Оустави же чини слоужеmихь ~моу, ови оубо внутренихь 
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престо"хоу ~му, сь ними же бесhдоваша о оустро~ниїи сво~го царьства и повhсть да"ша о 
писаниїи и добрh царьствоваше и власть правивши благочестно правити и пораждати глаголаше: 
''Ѕлh же оуклонити се "ко пьть нечьстивыхь погибнеть'' Втори же чинь оустави по нинhшнh~ 
храмиње ~же ^ внутрь суоmи поимахоу повелhни~ ~го. Трети же чинь иже вь не предсто"хоу ^ 
средни посила~ми творитї повелhни~ ~го. Отрече же се кьнчи вс"ких игарь и тимпаниихь и 
моузикискихь си" рече: ''во врем" брани прилична соуть'' Вьсемь же слоужеmимь ~моу "ко отьць 
mедролюбивь и ~лики оубо на исправлени" ради смhри и от начьлства остави, или кто 
невhжденьстви~мь своимь погоуби, или неслоужбою. или инhмь коимь образом ниmь бhше, сихь 
отьчскаго дhлнаго и прадhнаго мhста нелишаше а бо благь богь глаголаше: ''о сагрhшеми двема 
отмьmени~ наказати сьгреmаюmаго "ко ниmа'' соломонски милу~. 

Вси же престо"mи ~моу дроугь кь дроугу благоговhнеть сьхран"хоу паче же ближни ~го 
опаль же, хула и смhхь, или одежене и сплетани~ неимhноваше се вь нихь къ симь же и очи свои 
сахраниша оть всакаго взарани", и никто же можеть ни ^ великихь видhти ихь. Се же чоудьнhшиїи 
прьва" "ко женьскою любовию непобhждахоу се. Оумре же нети Бьлша арбанашки господинь. Д: 
же Стефань поидеть и при~еть кь себи арбанаси ~mе ~моу тои же страни приде сь Оугрь вь 
Бhлградь Константинь сынь Страцимировь цара бльгарскаго и тоу в Бhлградh оумира~ть во љето 
†s.Ã цÃ. л.̄  

14. О смрти Д. Стефана. Десп: же србьскИи Стефань болень бhхь ногами, послhди же мложе 
пачьть болhти ногами паче прьваго и призва нети" сво~го Гыори" и поставља~ Деспоти вь 
србьскои земли. Помалh же самь отходить всhта сего в љето †s.Ã цÃ. л∞. е.Ã день. f ∞ ї.  Бысть же 
вь таи дьнь вь Бhлградh громь страшень ИАко же никогда не бысть и тьма по вьсеи земли срьскои 
"ко же ноmь нhста и назахождении сольнца мала просвhти се. Плакавь же ѕhло, положиша Д. 
Стефана оу Бhлаграда вь м~р~ Живоначелнh Троици вь гробници юже самь сьзда.  

15. О великомь кнеженїи србьскомь и запоустhниїи ~го. При семь жh Калоане греч: царh 
бысть. По Стефанh синh Великаго књаза Лазара бысть вь серьбли Д. Гьюрьгь нети Стефана Десп. 
Цар же тоурски Амоурать оувидhль преставлени~ Стефаново, пришьдь ратию, и при~тh градь 
Кроушевци и гради преда"ше се ~моу, предаже се и Голубьць градь. Приходи же и на Новьградь 
сребрни и рекоми Новобрдо, и град Островицу на Неманицh и Рудникh вь жоупи велешкои, и на 
градь сребродhльни Јанhво и градь сребродhльни и гробьницоу србьскихь благочьстивихь цареи ^ 
светог Сvмеwна Немани Кратово вь Жоупh Злетовьскои и деже сребродhльнь и не оуснh~же ~сть 
ничьто же и ^иде Амоурать царь вь зимне належаmи; кь немоу же посила~ть деспоть оусмирени~ 
просе ^ таставшихь. Онь же по самиренїихь невом и вьзраmам деспотоу и неточию ^ сихь 
разроушени" и бhда належаше србьскои земли; но и западни оугрьскїи краль Цариградоу приде 
глаголю же кь из"mномоу бhдоу градоу ~го же по смиренїи само Д. Гьюрьгь ^тада (тако) 
оустрашив се Тоурака ради.  

Симь же сице бывшимь лепо и намь ~сть вьзгласити, сь пророкомь Захари~мь, "ко же 
Ероусалимоу ''разьврьзи Бhльграде двери твои и по"сть огно недри тво"'' сирhчь: ''високи" 
правожителе тво~.'' Здhже проче~ сь Еремиомь ридати: ''Иако новаго Сvона вь Бhльгради 
запоустhни" гдh во истиноу внезапоу быше вс" свhтла" и красна", "же вь ноутрь "же вь нh; гдh 
лице веселиаmи се, гдh црьковна" сьбрани" и молити, (тако) здh же окрьстьна" исхаждени"; гдh 
слава и сила; гдh царсьтво и благословени~; гдh внезапоу мрьзость запоустhни" быше: вс" горести 
испльнише се, храми разорахоу се, оучилиmи сьпаливахоу се, книзи свети~ и царски~ св. оутварьми 
изжизахоу се, люди~ изгона~ми бывахоу.''  

16. Знамени"  
1 Знамени". Высть же прьва" знамени" про"влїахоу се хотhmе быти градоу зла. Во вечерь 

соуmоу глоубокоу намо ~mе несп"mимь внезапоу прехождаше сь оно~ страни рhки, "ко троубни 
глась и помало возвисаше се дондеже но садh гнhше се; тоже предо градомь; 
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таже и по всемоу градоу пребиже па г˘. часи и миhхомь Иако воиньство нhко~ приде на градь.  
2. Знамени~. Бысть же ипо~знамени~: ~же изь града взети се и полhтhше "ко на крили вь 

васходоу иже велике црькви образа божествени~ бысть же се по чиноу, "ко же на иконахь пишеть 
второ~ пришьстви~: Царица оубо Владичица и Богородица и Јwань Предитеча, сь обою страноу 
образа Спасава, двана~сть же Апостоль, а по шести сь обою страноу, ~же имhхомь на сьблюдению 
града. Сеже бысть во оставлению, о оуви!  

3. Знамени~. Прежде того искри поусти вьсдоухь на градь иже вьзжегоше се и паки погасаше. 
Прежде же сихь вихерь покри врьхи црьковни" отhмь крови и стhни нhки" сврьже на здлоу и доми 
мнози низложи и домь сестри Деспота Стефана. По сихь же некто ^ страна мисїиски~ пришедь 
юродива себе творе, ~го же дhла свидhтельствовахоу сакровена раба божиїа, иже ходh по градоу 
дань и ноmъ а горко плакаше: ''О, горе и оуви!'' вациїаше дондеже и Деспоть Гьюрьгевh домо бысть. 
Онь же ~моу милостиноу дава"ше, си же по сво~моу обичаю пиmимь си" пода"ше. Си" же 
знамени" быше и неточию ~динаго ради Белаграда; но и послhдоуюmаго ради запоустhни" всh 
србьски" земли. Се же непомнозh бысть ^ безбожныхь Тоуракь кь Богоу попоустившоу грhхь ради 
нашикь.''  

Као што се види летопис је овај писан само до 6934. год. од створења света, а од Христа до 
1434 године. Овде му је и свршетак. Као што је у свима нашим летописцима бар до сада познатим, 
који су сви из главе и руку калуђерских изашли, и овде је: прво омаловажавање свега прошлог 
Неманићског ваљда из политичких узрока, само да се одржи ровити и никакав положај и сан 
деспотски, за којег Срби и незнадоше ништа. Грчки назив достојинства српског владаоца, деспот, и 
мајмунско примање од стране наших владалаца и великаша, било је такође узрок, мимо осталога, 
српској пропасти. Али је најглавнији био у промењеној лози Неманића, која живљаше у Трикали и 
Метеорима и после савршене пропасти српске 1459. године под последњим деспотом Михајилом 
Абогојевићем.  

Постепено ограничавање властеле и свештенства Неманићима, произвело је избор цара 
Лазара натуреног народу поповштином, код живих Неманића. Ова је се и старала, да све прошло 
омаловажи, изузевши  већ признатих народом светаца, а само свој створ да укрепи и утврди; с тога је 
свуда о Неманићима или врло мало, или нимало речено, па и оно што је речено, речено је само за 
неке свеце, негледајући на то што је народ и остале ненапоменуте Неманиће признавао и поштовао. 
Подкопана је била свештенством, колико се зна, сунавраћена у понор бездана стара државна зграда 
Неманића, која увршћаваше Србе и народ српски међу прве и најзнатније у сваком погледу, тадање 
европске народе, а нова поповска небеше у стању да јој бар урвине и од рушећег се темеља сачува. 
Тако су казњени сви лакомислени и поводљиви народи; па тако је било и са нашим, о чему ћемо на 
свом месту говорити, а не овде у Путопису.  

У овом ''Александровцу'' или ''Цароставнику'' о нашим стварима не на помиње се нигд 
засебно; него увек у свези са каквим источним римским императором. Пошто се којег од њих дела 
кажу и опишу, напомене се само мимогред и најкраће, понешто и наше и то, ако је било у свези са 
тим источноримским. Једино је се о Београду дан: нашем говорило онако без реда и то је ваљда с 
тога; што је писац пред своју смрт хтео да прибележи пропаст тадањег српског деспотовог града и 
нове престолнице српске. Известно и истинито, да је писац Живко био војник и да је се борио у 
борби Бојазитовој са Тамерланом; јер ту говори као очевидац и учесник, и у предсказима чињеним 
над Београдом, неје хтео затајати оно што га је тиштало. Да је дуже живео оставио би нам и скитање 
деспота Ђурђа Бранковића по беломе свету, као и смрт његову. Ствар је ова одвећ важна за нас; те 
смо је с тога и преписали, иначе неби преуморни трошили једине и последње часове не само одмора, 
него и опорављења. Ми ћемо о овом и другим летописима говорити како треба на другом месту, а 
овде стављамо најтачније и најверније преписано, наводећи: да се о њихној важности, и у колико и у 
чему заслужују вере, а уколико и где не, ваља добро и добро промислити, разсудити, изсљедити, 
сравнити и т.д. па тек усвојеиом дати важност и примити за праву истину.  

32. ''Минеј'' на хартији писан:  
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†z∞. м∞. f ˘. роукою грhшнаго раба божи" Живадина  
вь жерh при храмh спасе нашего Ис. Хр.''  

 
и т.д. У овом минеју има правила св. Симеуну, Сави, Милутину и још седморици срп. светаци. А по 
запису на последњем листу види се да је из Жере, иди Жрјеле, пренашан у мон. Девич, које се види 
из ових речи записа на последњем листу: ''Знати се лето господне † а.Ã j∞. м∞. м̆. в̆. когда седе 
оу монастироу Девичu месеца Фебруара Fеwфиль јеромонахь (тако још написано) Доволаць'', и 
више овога: ''Знати се когда приде бдаженеишїи патрихарь Јwаникїе гркь на престоль србски † а.Ã 
j̆. мÃ. (четврто писмо, које означава број, не може да се разпозна, да ли је е или и било)?  

33. ''Минеј'' на хартији за неколико месеци, у ком после неволико листа пише ова молитвица, 
у виду стихире: ''св. србскїи просветители и оучители и славни, велехвалня и преподобни Оци наши 
крали и цари же сь деспотами: Сvмеwне миротьчце, Саво равноангелне, Арсени~ чоудатворьче, Саво 
втори равноапостолне, Симоне правовhнчане вь православи и поборниче православи", Владиславе 
и Fеокисте Драгутине всехвалныи, преподобныи и "снозарныи Милоутине, Никодиме, Даниле, 
Ефреме св Евстрати~мь премоудримь, великомоучениче и чоудотворче Јwане Владимире, 
равноапостолие Петру и Павлу, Давиде Бuдимире, предивныи вь страданїи адаманте светли и велики 
чоудотворче Стефане Дечаном слава со сестрою Еленои и Оурошu ^раслu светаго и благочьстиваго 
корена и велики моучениче Лазаре; всехвалне и благочьстиве царице вьспо~мь: Ану, Анастасию, 
Ангелину, св. деспоти Геwрги~, Стефане, Маzиме, £wане сремски" и кроушедольски" Обители 
славо, Стефане ≥ил"новичу и велики целебници и поборници православи" и благочьсти" св. 
Србски~ просветители а оучители адаманти србьски" црькви и отьчьстви" србьскаго сво~го: £wане 
девичьскїи. Петре хоришскїи, Прохоре Пшинскїи, Клименте Дабрцки) Науме Охридски, £wане 
Рильскїи, Fеафилакте и Меfоди~ сь Никодимомь, Наоуме, Давиде, Гавриле лесновскїа, Иларионе 
Мьгленски, Иларионе wвогоски, Јакиме осогоивски и свети~ Петке Параскhви, и Варвари срьбски~.''  

У њој је непотпуна 43 правила неким разним српским свецима, међу којима има и таквих, за 
које се данас и несања. После правила св. Арсенију стоји ово: ''Сы св. бhше ^ страни дальматьски~ 
иже вь дрьжавh кралевьства срьбскаго. Поревновавь uбо житию светыхь ^ставль рождение свое, 
добродетельнаго жити" иmе, вь ины~ предhли шьствовати себh сьтвари; "ко чоуждина себе 
образuе, еже подьемь вь градь свои паки вьзврати се. Тогда архїепискоупоу соуmоу великаго 
срьбскаго патриаршьскаго стола прhwсвеmеномоу св. Савh, иже оумоудривь егw божьственими 
словеси, сьтворивь двенадесети митрополиа вь сркбски~ земли вь име двенадесети христових 
апостоль и педесети и шести епискоупїи, св. доуха ^крьвени~мь разоумhвь его достоина 
наслhдника светителства своего сътвори. Онь же вь мирh благобо"зньствh наuчь чеда своа, 
пороученое ~моу стадо добрh оупась, къ господоу преиде ~го жь вьздюби. По семь прhwсв. его 
тhло положено вь гробh бывше сицево знамени~ Госп. Богоу "вльшоу а сем св. "ко да всемь 
"влена боудеть боголюбива его жизнь. Мнозh миноувшїи ^соустви~ его и времени нhколико 
ирhдьшьдшоу ни громоу ни троусоу насто~mоу, нь повелhни~мъ господнемь се сьтвори св. гробоу 
прhдсрести се имь, же Гос. Богь да "вить знамени~ сво~го оугодника. Тогда архиепископоу и 
патриархоу соуmу Сави второмоу иже сьбра клирика црковни~ и всh сьборь области сво~е и 
дошьдше  в ̆ ї ˘. митрополить † н̆. s∞. епскоупь с мнозима доуховними и мирскими ликьми, 
видhти тhло св. мнhmе врhжьдено wпресдhни" гробнаго: еже обрhтьше бож. благодатию цhло и 
неврhждено и еже принесли бhхоу же, похождению св. моmиего. Вь в^рьзени~ св. гроба его бож. 
благодати дарованиемь св. моmїи его благоухание вса благовани" ськры. Еже видhвьше 
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божьственые его пастыры србьски~ земле, любима ~го чеда и иныхь земль странопришьдци со 
славою прославише дана ~му чюдеса славу вь троица вьздаше Богу.''  

34. ''Fикара'' прекрасно написана на 8. књига од својих преко 500 листа и при свршетку пише: 
''Извол~ни~мь ^ца и съ поспешени~мь сына и съврьшени~мь св. доуха исписа се сы" светаа и 
божьственаа и высокихь богословїи книга глаголема Fикара повелениемь вьсеосвhmенаго и 
богилюбиваго митрополита доупничкаго кvрь Вvсариона, иже къ ниmимь добрымь произволени~мъ 
тъчнаго Јwанu милостивомu, паче же истhише~ реmи подобеmа сеобmемu владицh посhmени~мь и 
богатымь помиловани~мь назираюmu ниmежително прhбываюmихь роукою же многогрhшнаго и 
хоудаго вь їноцЂхь Еvfим" їерх: иже вь поустынїи оубо прhбываюmа тhломь по истинh же въ 
мирh моудровани~мь. Текumu тогда лhтоу бытїа † z.Ã р ∞. и д∞.  ^ спаснаго въплъmенїа гос. Бога и 
сп. наш. Ис. Христа † а∞. х.Ã м.Ã s.Ã  индиктиwнь  г∞ ї .Ã крuгь сльнцu д̆ ї  ∞. а лuнh ї  ∞. Fемелїе  
в.Ã г˘.  златое число г̆ ї .Ã  Писа же сїе въ горh. Аfона на скить светопавловски на келїи глагол~ми 
сотирь еже ~сть спась ~му же слава вь вhки аминъ.'' Испод овог другом руком и писменима пише 
ово: ''А обаче по преставлhнїи боголюбиваго ~пискоупа доупничкаго наше" патриаршїи кvрь 
Висариона, бuди смu вечна паметь, вьзехь сїю книгu азь последни приставникь великїе црькве 
Маkимь патриархь пекьскїи и божи" града поклоникь и приложихь велицhи пекьскои цркви и тко 
ће ~ (тако) ^ сїе обитhли коимь лuковствомь ^имети да бuдеть проклhть ^ гос. Бога вседрьжител" 
и ^ пречистїе богоматере и ^ нашего смhрен" свезань и задрьжань зде и предь Богом аминь. 
† z̆. р∞. п∞. сек. в∞ ї .Ã ''  

На свршетку последње стране опет трећом руком пише ово: Сї" книга глаголема 
Молитвословь монастира пећи (тако) тогождь лета правhmоу престолu пекьскаго трона патриархь 
кvрь Моисеи, тогда же лета бысть азь ~клисархь Даниль еромонахь светїе велице црькви пекьскїе, 
подьписахь сво~ю роукою вь лЂто † z.Ã с∞. j̆. к∞.  ^ ражьд. Христова ''† а˘. j̆. г.Ã ї  ∞. ''  

Тако прегледавши ово мало заоставше, некада бивше огромне, а сада савршено развучене и 
утамањене књижнице бив. срп. Патриаршије, црелазимо и ево нас пред црквом св. Димитрије. Храм 
св. Димитрије лежи са северне стране главне цркве, или Вазнесенња св. Богородице. Овај је храм 
највише пострадао од непријатеља вере и народности српске, нарочито за доба, у које патриаршија 
српска беше пуста. Узрок је његовом страдању још и тај: што се сва вода слевајућа се са високог 
брега Идолца, сва бујица, и сва осипајућа се земља, стење и дрвље, — мора да потреса сјеверну 
ограду монастирску, а са овом унеколико и цркву св. Димитрије.  

Но највише му је шкодило то: што је за преме пустења св. патриаршије био покварен северни 
зид ограде њене, па преко овог наносила бујица на цркву св. Димитрије земљу, камење, кршеве и т.д. 
Благодарећи томе, непријатељ је се лако попео на овај храм, скинуо му кров и оставио га одкривена, 
да га зло време и непогода утамани. Св. Димитрија је с тога тако испуцао, да човек у пукотине 
његових сводова, и кубета, може утурити највеће песнице, без икаквог труда и муке. Свод је 
североисточни препукао од врха па до самога дна овог светог храма, а тако исто и стубни свод са 
јужне стране. Због ових пукотина, и што су овако и оволико ови сводови зевнули, у овој је цркви 
страшно изкварен прастари живопас и то тако: да се једва виде трагови од неких планина, градова, 
шума и по где којих светитеља.  

Ниже ових првих и млогих редова стоје целокупни неки светитељи све у белом оделу, а испод 
ових један седи на белој обточеној златом постељи, пред некаквим огромним градом. Иза овог је 
огроман крст црвенорујни, на врху овог стоји мали бео са плавом звездом на врху. Више горњег 
места, а у своду олтарном уписана је у отвореноплавом небу, дивна и прекрасна мајка божија са 
разширеним умиљеним рукама. На прсима јој је, у златном кругу, мали наш спас, дивно и прекрасно 
уписан да би рекао човек сад ће проговорити својим анђелским и светим усташцама. С леве и десне 
стране стоје у пребелом оделу, а огњеним крилима. клањајућа се два дивна и чудна анђела. код којих 
пише: ''аггелъ господьнь''  
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С десне стране ове неописане мајке божије, а баш спрам ногу њених, зевнуо је толико зид да 
се песница и по, без икакве муке, може завући у ову пукотину. Ова се свршава над прозором, око 
којег је замазавајући је, замазан сав стари мозајички живопис. Око прозора познаје се још неколико 
светитеља, али не српских и у српском оделу. Ниже њих два замрљана ниско им се клањају. Ова су 
оба целокупна светитеља у белим одеждама, са отвореноцрвеним крстовима. С десне стране, испод 
ових, познају се само делови глава замазаних светитеља, иначе је одавде па до дна сво поље замазано 
недавна простом црвеном бојом. Што се поља тиче: у самом врху цркве долази црвенорујно, и ред 
светаца у њему; испод овог загасито плаво са опет редом с светаца; па отворено бело са редом 
светаца; четврто и отворено зеленикасто (знак признања српске патриаршије за четврту висионску и 
независну), такође са свецима.  

Даље ниже опет се истим редом повторавају поља, до за један хват над помостом. Ова висина 
од помоста, обично је у свију старих цркви и монастира, свуда и у свима српским крајевима, 
украшена разним грбовима српским и разним шарама од тробоје српске, мешајући у ове отворено 
зелене боје у неколико. Са северне стране скоро је сасвнм утамањен живопис, ван дољњег реда, у 
ком се види го спаситељ обмотан платном под неком сеницом на 4. стуба. Испод њега је огроман 
клањајући му се александријски некакав светитељ у белој одежди изшареној црвенорујним 
крстовима. Он подноси увијен пергаменат, на коме пише: ''Тко ти спасе ризУ раздра.''  

Ниже овог иду за 1 хв. од земље свуд унаоколо прекрасне шаре, у којима узимају мах над 
свима осталим ма која од српске бојама тробоје. Међу шарама и украсима, које су из основа наших 
грбова изведене, погде где очито се огледају сами грбови, разних срп. земаља. Види се да наши 
стари несу нигде и ни у ком случају удаљавали се од своје народности, и да ову несу ни у ком, па ни 
у ма каквом случају, потурали, што данас на жалост међу нама небива. На часној трпези нема 
никаквих натписа, а на стубу њеном и од јужне и западне стране изрезани су предивни 16 угални 
неманићски крстови, са троступним мраморним степенима, на којима стоје. Један у трећој, или 
горњој пречази, има на крајевима ових, као и врху крста, по једно коло, или округлинице. Нигде не 
видесмо једнаких и истих крстова изрезаних на камену, а на разним местима наше земље, до што су 
ова два овде и они на надгробним прастистарим српским споменицима у Шљивови округа 
подринског.  

На сред главне цркве стоји огромно кубе, са осам дугачких, прилично уских и на врховима 
округластнх прозора, који имају прастара разнобојна стакла, кроз која чудновата светлост улази у 
цркву и ову осветљава. Осим ових прозора пролази слаба светлост кроз зазиђивани ссверни, мали 
јужни, и из главне цркве (а управо мазгалног олтарног), који је за доба слободе, као и јужни и 
северни био огроман, а од доба робства, због страха и чињених насиља, зазиђиван.  

Даље идући западу у мушкој је цркви огромна тамноћа, коју још више увеличава дугачка, као 
гробница, подкровна сводина, која је можда нарочито тако и направљена, да посетиоцима напомене, 
она места, у која пре а после морају доћи на сваки начин. Сво кубе, па и прва и друга поднебна 
сводина и делиоци ових од тесаног јаког камена, первази, тако су јако изпрепуцали, да је опасност 
бавити се више минута у овој цркви. Због ових оваквих и огромних пукотина, у које се може завући 
осредња песница, скоро је сав, од врха па до дна, утамањен прастари српски живопис.  

На олепинама виде се трагови од прастарог живописа, који је у старини само погдегде 
поправљан; али не сав и изнова преживописиван. Због овог, о живопису подкубетне цркве као и оног 
бив. у самом кубету, неможемо ништа казати, а и нико не ће моћи ништа рећи. Живопис је се у 
правој мушкој, или оној тако названој подсводној, цркви у некодико сачувао; те о њему и можемо 
рећи ово што иде.  

У самом врху свода стоји огроман и прекрасно уписан Исус Христос. Он десном руком 
благосиља, а у левој држи отворено, прекрасно израђено еванђеље. Спас је у беличарасто жућкастој 
дреји на црвенорујном небу, које као придржавају сви деветоредни анђели са разним пламеним 
крилима, оделама и осталим. Лице спасово показује божанствену љубав, милост, благост и као 
опраштање, са највећма излазећом на видик, између свију тих својстава, надеждом и очекивањем. 
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Овакав исти само огромнији, види се да је био спас у своду кубета, са анђелима и другим небесним 
силама.  

Тако исто на оних осам међу прозорним просторима виде се познатнији трагови од бив. 
светаца. Живостас је прастари а дрвен, који се од наших у кнежевини, као и сви остали и у свију 
светих српских прастарих храмова по правој Србији, разликује у томе; што је сачувао више старине 
из прастарог српског живота.  

Садањи је живостас веле грађен још за доба срп. владаоца, он је дрвен па сав позлаћен. Испод 
врха његова стоје четири прастаре животиње, или утве, које саставлаху и престављаху грбове 
прастарих српских прибалтијских, сада већ изумрлих и понемчених племена, а боље бивши Срба. 
Свака од њих има орлову главу, ноге, тело, уста, са црвеним копљима у отвореним чељустима 
убоденим унутра и т.д. што је познато свима оним, који ма колико знају, нашу хералдику. На врху је 
живостаса, а с десне стране огромног неманићског крста, плавкасти месец са ликом брадатог и већ у 
годинама човека, знака смрти и пребивања умрлих Срба до васкрса на месецу. С леве стоји огромно 
црвенорујно сунце са младим човечијим ликом, знак васкршаја мртвих и вечна живота у простарих 
Срба и њиховој вери до хришћанства; а око једног и другог су тројни широки златни колутови, који 
од себе на све стране издају, по бојама из којих излазе, огромне ждраке. На целом живостасу стоје 
простаре иконе са новим, међу тробојама српским, а испод целог живостаса за 10 висине стоје 
тробојом српском обојене отесане мраморне плоче, које међу тробојама имају украсе састојеће се од 
грбова српских.  

Међу осталим украсима само ћемо овај један напомеиут, који је (као и већина) не само 
обојадисан, него и урезан и изрезан на поменутим од четвороуголног хвата прекрасно отесаним 
мраморним плочама. Украс тај преставља као огромне две отворене књиге, које састављају још 
огромнији осмоугални крст у колу, или точку, са млогим круговиаа, или знацима вечности. Међу 
крацима те двојне књиге, или крста, стоје, у плавом пољу, огромни кругови, или вечности, а у сваком 
од њих по црвенорујни точак, који на четири стране своје округлине има по један мањији исти такав, 
као и овај велики, који преставља васиону, док она и напоменута мања четири, стране света. У левом 
горњем точку пише : ‚‚Исqсqс Христось’’ у другом десном: ‚‚Царь’’ у левом дољњем: 
‚‚Слави’’, а у десном: ‚‚Ника’’. 

У главном точку, као и у свима круговима стоје наша плава и прекрасна огнила, знак васкрса 
мртвих и вечног живота; и све је то дивна и прекрасна наша непостижна старина. А колико треба 
веровати свима новијим натписина може нам послужити за пример што ћемо навести.  

Ниже прастаре иконе, из које се једва може закључити да је некада и пре неколико стотина 
година, престављала слику спасову, стоји скоро уписано на поправљеном дервазу ово:  

 
Во славu свїатї" троици ^ца и сына и св"таго дuха, сїе 

темпло подписас" и поYе се на † л∞. w∞. г Ã. а соверши се на 
1804. Ав. 14. при господинu кvръ £оаникїю архїепископu рашком 
и приzренскомъ трqдомь и насто"нїеммъ преподобнhишаго 
еромонаха кирь £оаники" игuмена св. патрїашскаго. Тогда 
бистъ емu преити ^ сего живота во вhYна" покоиmа, а 
савершис" при Господ Игuманq Êирь Висарїонu патрїаршїем 
братїе сего ером¦ Никодїемъ проигuменомъ ерм¦ Ератеи, ~рм¦ 
Рuфимь ерм¦ Атанасїе, ерм¦ Моисеи Х. Теодосїе, ерм¦ 
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НиÊифоръ ерм¦ Нахомїе, ерм¦ Мелентїе, о сhмь трuдихс" 
рuкодhлахъ и иzобраzихъ аzъ грhшни ереи Симеонъ 
ЛаzовиYъ. Одъ тогда наYелсвqюmихь и владhюmихъ въ 
Пекh и въ Дука–инh Господаръ Абдqрахмнъ паша 
Махмuдбегови Êь.’’ 
 

Да се овај натпис неможе одиста однети прастаром живостасу, који је тада у неколико мењан 
и проправљан, нема никаквог спора, а што су га други описаоци узели за сасвим нов и из доба 
натписа, ми им основа за то савршево никакав незнамо Неколико икона има, које су одиста из овог 
доба, као што је с леве стране св. Богородица, и ми натписе под овима потпуно одобравамо, да се 
односе њима и да су из доба из ког и те слике. Рекосмо да је поменута св. Богородица из новог доба. 
Да и нема овог натписа испод ње:  
 

,,Сїю иконu исписахь аzъ грhшнїи попъ Симеонъ ЛаzовиYъ 
родомъ одъ бhлаго пола при рhци Лимu рuкою 1804.’’ 

 
ми би је одиста и уврстили у ово доба, јер јој је све и сва из њега и у њему.  

Са јужне стране познају се трагови од силних и млогих неких градова, из којих један 
крунисани цар изгања неку утвар, као кип идола неког, који се суноврата у амбас. Цар је у 
црвенорујној српској царској дреји са пресамићеним, на левој руци, двоструким дугачким појасом 
плавим, украшеним разним драгоценостима. У десној му је руци копље, којим боде и гура ону утву. 
Он је савршено као ватра црвеникасте подуге браде, косе и бркова, дугачког лица, високог чела, 
одвећ висок, сув и коштуњав. Више њега пише: 
 

,,Св. царь Давидь Солqньскїи Бqдимирь срьбскїи 
ньиzврьга~ть коuм ... вhсьвски~..... ’’ 

  
Мало даље иду леки војници у шљемовима, оделу као доламама и осталоме, нападају на један 

град, са којег их св. Димитрија суновраћује у амбис, више св. пише:  
 

‚‚Светїи Димитри~ qбива .... сил.... цара Давида Бqдимира 
срьбскаго спьсае солuнъ црк....  wбраm¦  б....   ство.’’ 

 
Ово је био престављен врло важан неки догађај из наше прошлости и града Солуна, али се, на 

велику несрећу, неје сачувао цео, било га је још млого више. Више оног града стоји мали летећи спас 
благосиљајући, св. Димитрију, а спрам ногу му је св. Јован Крститељ, који гази онакву исту утвару, 
какву Будимир баца из града. Са северне су страце остатци светитеља општи целом хришћанству, а 
на первазу ове, као и помињате стране, стоје дивне и прекрасне шаре од српске тробоје.  

При јужном дувару сводне тамне цркве, недалеко од југозападног јој угла, стоји дивна и 
прекрасна од шареног из тробоје срп. мрамора, дивно и чудно вештачки израђена гробница, веле св. 
Савва 2 (неки 4) а 3. архiепискупа српског. Она је дугачка 6 1/2 широка 3. а висока до 5 стопа. На 
средини јој је поклопнице одвећ дебео и једва познавајући се обичан крст; из овог западу и истоку 
иду по један 16 угални; оба, на крају горње пречаге и врха, имају по један круг. На ребњачи су јој 
три дванајестоугална крста, који стоје на троступним полукружним стенама. Међу крстовима су 
дивни и прекрасно изрезани листови грмови, лаворикови и неманићске лале. Око свега тога вију се 
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кругови са малим огнилцама. На чељу је колут са крстом унутра и огроман точак, обоје у гранама 
грмовим и разним круговима и савијутцима.  

Са западне је такође огроман круг, или коло, са крстом унутра. На горњим пречагама крста 
стоји, с десне стране, мали круг са 3 крста унутра, а међу пречагама ових крстова стоје наша огнила. 
Са леве стране стоји точак, а под пречагама крста такође два колута и то један празан, а други увијен 
венцем од грмовине. Сви ови дивни и прекрасни украси несу урезани, него су изрезани (рељејфни) 
на овом дивном и прекрасно углаченом и уцакљеном мрамору.  

Више ове гробнице, која је сва до земље застрста покровом од црвене свиле са златним 
крстовима одозго, стоји живописан, у црвенорујном српском царском оделу  
 

‚‚Стефань Дqшань .... младїи Оурошь краль’’ 
 

Више њих је био: ‚‚свети Сава в.Ã ’’са огромним од13. у полукругу дужем од гробнице, 
натписом; али је то све утамањено. Од овог св. Саве виде се дивне црвенорујне одежде са белим и 
плавим крстовима, белим двоглавим, неманићским орловима, огнилама и лалама, у круговима 
таквим истим. Сада овде несу мошти св. Савве другог, али је у ову гробницу натрпано пуно добро 
неизтрулилих главуча људских, које страшно ударају. Ово су још веле од пре 100 г. овде, па се тако 
трпе и несмеју погребети; јер то народ недопушта. У једној од ових нађена је мала стара једна 
књижница, која се зове ''Кољедник.''  

У полукружној издубљености више врата водећих у препрату стоји новији натпис, који је на 
малтеру. Испод овог малтера за скоро један педао дебљине у камену је стари натпис, којег 
немогасмо снимити с тога; јер би требало сав овај новији малтер од 3 стопе ширине а толико висине, 
а педао дебљине, одлепити са целим овим новијим натписом и одбити. Можда ће се ово моћи 
учинити при оправци св. Димитрије; јер су овај стари натпис и св. оци приметили. Садањи поменути 
новији гласи ово  
 

‚‚† благоволhнїе иже въ троици славномъ господu богu Исqсq 
нашемu Христq обнови се сыи светїи Храмъ трqдомъ и 
насто"ни~мъ преwсвеmенаго архїепископа кvръ £оаники" смq 

же бuди вhYна паметъ. Въ лhто † z Ã. р Ã. потомь же бh 
семшq (тако) лhто всhхь србьскихь zемель и блъгарскихъ и 
zападнаго поморїа и сhвернаго подuнавїа архїепископq кvръ 
Паисею нhговhмъ повhлhнїемъ же и qсрдїемъ пописа се и 
понови се си" света и божьствена црьков многа мq лhта, въ 

лhто † z Ã. р Ã........’’  
 

Праштајући се са прекрасном црквом светог Димитрије, коју треба што пре оправити да 
непропадне и да се неутамани, наводимо: да се цео њен помост састоји из самих огромних 
надгробних поклопница, које су равне са осталим помостом. На млогима су били и натписи, али су 
сада савршено зглађани и уравњани непрестаним гажењем побожних поклоника, у дугом времену, 
које је још старије и од св. Саве. На једној, при сјеверном дувару, пише ово:  
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† s Ã. д Ã. о Ã. s Â. ...  кvръ макарїе ... паметь аминъ.’’ 
 
По овоме могло би се закључити: да је ова црква још из X. века, дакле на 200 и неколико 

десетина година пре св. Саве, и да је исту св. Сава, са св. Арсенијем, или обновио, или бар ако је 
подигао, онда јој сачувао онај старији од ње споменик по свој прилици где је и био. Са северне 
стране, а у самом северозападном углу, погребен је св. Ефрем патриарх српски, који је својевољно, 
код живих Неманића, тајно и сам у патриаршији крунисао кнеза Лазара на царски српски престо. 
Због овог поступка, пошто је био сазвао сабор у Призрену, да бира владаоца, сабор га је лишио 
патриарског чина, па кад Лазарева странка после целе године дана борбе у Призрену на сабору, 
надвлада, утврди и наново изабра Лазара онда се Ефрем повраћа из IIећскиx испосница, на престо 
патриарски; те наново помазује кнеза Лазара на престо царева српских.  

Из врха кубета виси прастари ланац гвоздени, на ком је обешено коло (полиелеи) Ланац је 
украшен разним круговима, и шарама, веле и грбовима нашим, али немогасмо, због тамнине и 
висине, видети. Кроз главну цркву улази се у цркву са јужне њене стране. тако звану сц. Богородице. 
Она је онаква иста, као и споменута св. Димитрије, само што јој се боље и више познаје 
крстоизгледина. Олтар и све остало онако је исто као и у св. Димитрије. Над горњим местом у своду 
округлине олтарне уписана је дивно и прекрасно на престолу седећа, а у ружичастој дреји св. 
Богородица, држећа на прсима прекрасно уписаног малог Спаса. Њој се клањају, са страна, два 
анђела са пруженим рукама. Ниже ње је Хр. Спаситељ пред којим су 6 апостола, а он им са овим 
мозајичким натписом даје хлеб: 
 

‚‚Примhте "дите се ~ тhло мо~’’ 
 
Савршено овакви исти спас обрће се на другу страну, пружа другој 6 апостала чашу са речима: 
 

‚‚Пите ^ не се ~сть крьвь...’’ 
 

Испод десног спаса стоје целокупни и лепо сачувани, а дивно и божаствено уписани: св. 
Никола, Атанасије Александријски и Јован Златоуст, а испод левог: св. Василије Кападокијски, 
Григорије Богослов и св. Сава срп. Св. се Сава срп. одликује у типу од свију досада напоменутих 
светаца. Он је и сувљији, и вишији, са вишијим челом, дужијим, а ужијим, лицем и т.д, и брадом, 
косом и брковима сасвим црвеним, док су остали савршено црномањасти. Што се тиче одежда, оне 
су у свију направљене од српске тробоје. У своду олтарном стоји уписано вазнесење христово, а на 
јужном дувару силазак св. Духа на апостоле.  

Испод ове слике молба Јоакима и Ане и целивање њихно. Више и ниже ових светаца малтер 
је одпао, дувар тако јако препукао, па замазиван, да се у ове пукотине може завући осредња песница 
људска. На сјеверној је страни преблага и премилостива дивно уписана прекрасна мајка божија 
оберучке благосиљајући овај свет, а око ње су млоги анђели и остале небеске силе, са разним 
крилима и оделама по својим чиновима. Ниже је појав Христов апостолима по васкрсу и уверавање 
неверног Томе, а испод овог огроман, као и остали српски свеци, али само кестењасте боје ''светїи 
Кирилъ срьбьскїи''. Спроћу њега је: ''светїи Меθодиїе срьбьскїи.'' Оба су у одеждама од српске 
тробоје. С једне и друге стране олтара стоје мали као црквице, од којих је северна просхомидија са 
срп: свецима као: св: Арсеније а.Ã, срьпьскїи архїепискоупь в ˘. св. Сава а.Ã  архїепискоупь срьбьскїи 
и остали, а у јужној остављају се непотребне и већ изанђале ствари.  

Овде у олтару повлачи се стара штака од својих 8. стопа висине нашпх патријараха и друга у 
стакленом орману са овим натписом у два реда. Како је овде ова штака осмоугласта, то је и овај 
натпис преломљен у четворо, обухватајући у свакој овој преломљености по две мале врстице. Ми 
ћемо га тако и ставити обележивши те врстице. Тако долази:  
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1. горња: ‚‚ПЕКІU   1. дољња) В М Z U …    

2. горња) ПЕФ£ КЕН    2. дољња) ПАТМU.  

3. горња) ПО£ МЕНОС  3. дољња) КU 100
00  

4. горња) О К О £ П Ω Н   4. дољња) Г А В £ Р Л U.  
 
Штака се састоји из неколико коленаца, који су стајали на драгом камењу, али је веле тога 

одавно нестало с тога: што је се при прегдедању... некако полупало! На место овог полупаног и 
упропашћеног... при гледању, драгог камења! сад ове коленце, од црног најскупљег и мирисавог 
дрвета, везују исплетене од срме жице!  

Овде се чува и одвећ висока, али савршено оплаћкана, у својим драгоценостима, прастара 
српска патријарска круна, по Г. Гиљфердингу патријарха Никодима, а по овдашњем причању другог 
архїепискупа св. Арсенија првог. Које је верније незна се; јер нема на њој никаквог натписа, а просто 
и онако од ока потпуно једној, или другој страни, веровати, било би сувишно и ако држимо, да је 
држање овдашњих калуђера од Гиљфердиновог млого ближе истини. Осим овог овде је неколико 
старих одежда, наших старих свештених лица из вишијих и највишијих звања, за које Г. Гиљфердинг 
вели да су из Русије донешене, а љуто се вара. Ово се нарочито одтуда види, што више, навежених 
светаца пише и: „светыи Савва а.Ã архи~пискоупъ" а св. Саву нашег и познају Руси и њихови 
окрутари (одеждари). У Девичу је се млого више сачувало старих одежда, но овде, премда су 
овдашње од веће важности, јер се могу и употребљавати, докле оне у Девичу не могу.  

Овде је кубе онако исто, са онолико и онаквих прозора, са онаквим разнобојним стаклетима у 
овим и т.д. као и у цркве св. Димитрије. У врху је кубета огроман, сасвим озбиљан на престолу 
седећи, Спас, а у црвеноружичастим и плавим дрејама. Око, и испод, њега лепршаху се сви редови и 
чинови анђела и т.д. а ниже њих је погреб господов. Ниже иду млоги не српски свеци и сва тако 
звана дејанија, господова на земљи, почев од рођења па завршујући седењем на небу, с десне стране 
бога оца. У дољњој врсти стоји целокупан Тодор Стратилат и Тирон, пророк Мисајил, и нов, али до 
зла бога хрђав уписан св. Григорија Богослова, св. Савве г".срп. св. Данила срп. и св. Арсенија срп. 
Јужни дувар скоро је сав улепљен и умазан при поправљању оних грдних и силних пукотина. На зап: 
зиду је смрт св. Богородице, њен вазнесај на небо. Са леве њене стране стоји огроман Арх: Гаврил, а 
десне свети Данил српски пружајући план ове црквице неком војннку у срп. оделу, о боји, кроју 
дреја и свачему, као и типу лица. Баш више ове црквице пише ово: 

 
‚‚Данило архи~пискuпь всhсрьбьскихь поморьскихь и 

подqнавьскихь zемли приносить црьковь преYисти" матери 
божи~и Одигитрїи, преводимь велїимь пророкомь Даниломь.’’ 
 

У северозападном углу стоји до 7. дугачка, 3. широка и преко 5. стопа висока од шареног 
мрамора лео отесана и углађена гробница св. Данила, такође, као и све остале, покривена застаром 
чак до помоста висећим. Над поклопницом, а на овим застарима, стоје крстови од златна ширита, 
које светина, у место моштију, целива и по 2 - 3. жута плекана тасића, у које поклоници и долазећи 
народ, због своје неописане и одвећ огромне сиротиње, као и љубави према својој најдрагоценијој 
старини, оставља мале, као обичне шлоке, жућачиће. Ових 20. жућачића св. оци дају за 1. сребрну 
стару турску парицу. Ето, како се издржава српска патријаршија! Више гроба св. Данила, или срп.  
Нестора историографа, пише, али не као у кијевскмм Печерским пећинама над моштима руских 
историографа на табли од чистог и сувог злата, златним писменима: ''благодарио друшство Истор; 
и старвие руске, оцу руске историје Нестору'' и т.д. — него само плавим мастилом на белом пољу :  



 143

 
‚‚ Св. Даниль архи~пискqпь срьбьскиїи’’ 

 
Иза њега су: св, Козма, Дамљан и Пантелемон, а више је њих, на престолу седећи, велики и 

прекрасан Спас у црвеном и плавом оделу, благосиљајући их. Са истиним, а не притворним и 
лукавим, страхопоштовањем један од св. отаца само ове застаре откриваше са ових камених 
гробница српских светитеља. Он памти, да је увек беда и зло постизала старешине монастирске и 
монастир, кад год је видео . . . да излази дим из гробнице ма које, или кад је долазио до ових, па на 
њима саме свеће гореле, кад је се чула у овима нека потмула тутљавина, и т.д! Кад год је застао над 
гробницом св. Данила, да су претурена кандила, и из ових сам од себе просут зејтин, тада је се 
догађала несрећа само старешини монастира, а не и самом монастиру! Баш то јутро, кад прегледасмо 
ову цркву и прависао предр;пуп за опрапку, беше се то чудо, али пре нас, догодило. Старешина 
монастирски био је као убијен, чувао се од свега и свачега, молио непрестано богу, никуд неје 
излазио из монастира и т.д. и после неколико дана... умал га неје одиста распорио брат кадије 
пећског!  

Живостас је и овде исти као и у св;. Димитрије, само оне 4. аждаје нема, но има их само две, и 
у место црвених копаља у устима ове овде две, онаке исте, као и свуда што је бивши прибалтијских 
српских племена грб, — хватају по један костур од мртвачких људских глава. И овде су неке иконе 
поправљане доцније, а млоге су првобитне и из прастарог срп. доба кад су и уписиване. Међу 
поправљанима је и огромна свете богородице испод које пише ово:  
 
 

‚‚†  списа се се икона пресвети~ богородици трuдомь и 
насто"ни~мь Еромонаха Висариона родомь иz Подгорици, а при 
митрополитомь Господ¦ кvрь £оаники~мь, а при игuменомь 
господ¦ кvрь £оаникиомь лhта 1798.’’ 
 

Пред живостасом стоји прекрасно израђен урезан, и изрезан, у дрвету ћивот; у којем су 
мошти св. Саве IV. арх. срп. а из оне дивне гробнице у цркви св. Димитрије. С десне стране стоји 
диван престол позлаћен и чудновато у дрвету изрезан, на ком стоји чудотворна икона св. 
Богородице, коју је св. Сава, са осталим моштима: св. Григорије, Ореста, Евстратије, Аксентије и 
Евгенија (а св. Јована, са којих је овај светац и постао патрон срп. цркве нема) још из Јерусалима 
донео. Стари прост, и здрав и читав бив: престо ове св. иконе стоји мало даље у истој цркви. На 
икони је бивши на дрвету, а сада у сребру позлаћеном, натпис урезан. Он је савршено раван ономе на 
дрвету писаним белим писменима на зеленикастом пољу. Натпис гласи ово:  

 
 
‚‚Си" пресв"ты" богородицы икона написана св"тыми 

апостолы по воzнесени господин п"тое на десеть лhто в 
гепсиманиї и дhже б"ше гробъ пресв"ты" богородицы въ 

лhто же † е∞. у Ã. k Ã. а. Ã  принесена иz £ерuсалима в царь градъ 
лькомъ великимъ царемъ во храмъ пресв"ты" богородицы 
Yюдо zане помоmню (сад је с десне стране живописа, а довде је све било с леве)  
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премuдраго в лhто s∞. у Ã.s Ã. году ради нашестви" 
qстремлени" русцовъ принесена в херсонъ и ~гда приїа руски 
кн>zъ володимеръ в херсонъ и крстисїа в херсоне и тогда в 
лhто s∞. у Ã.ц ∞. z Ã. вz>та моmи св"таго Климента папы 
римьскаго и принесе ихь в кнеfь а св>ты иконыї сеи 
пресветы богоматери обраz принесе по креmени великї 
новъградъ їако же на семъ обраzе древле писану.’’ 

 
Дивни и прекрасни овај престол за ову малу, од 1. педља иконицу, направио је, о свом 

трошку, садањи проигуман патријаршије отац Максим, који је дуго време био у Драчи и 
Враћевшници у кнежевини и тамо оставио лепе успомене са другом својим. Престол их је овај стао 
преко 200. дук. цес: Ево напоследку ми ћемо и њихов натпис навести, на овом престолу уписан, па 
нека им се имена знају, читају, и памте у потомству:  

„Изволени~мь оца и сина и светога дuха саврши се сеи столь богоматере трошкомь 
еромонаха Максима Тетовца и Ероте" Подгорца пострижници светаго места сего, при Господ: 
Архимандриту Хрисанту и духовнику Господ: Кирилу и еромонаху Гос: Аџи Рафаилу и ерм: 
Мелентїю и братїе свете обительи. Бысть ктиторть Јовань Тона Јосифићь Ђукићь, рукою хаџи 
Константина зографа лета 1863. Октобра 7.''  

У овој црквици чува се још једна прекрасна света икона. Садашња је само преживописана на 
повеликој дасци са иконе бив: на стаклету, од које се неколико комада чува. Ни едан од дан. св. 
отаца незнађаше казати кад је ова, са стаклета, преснимљена у ону на дрвету, а сви причају: да овој 
дрвеној има више од 180 год. Колико вреде ове копије види се, кад се обе ове иконице сравне. Слике 
на оној од стаклета све су дугачких образа, суве, црвених брада, бркова, власи и т.д. и у чистом срп: 
оделу, док је ова копија на даски са правим татарско-финским округлим, дебелим, и црномањастим 
типовима, Шта више и само је одело промењено. Ми смо неколико одломака на стаклу добили, и 
надамо се да ће се добити и ова копија на дрвету, па да се вештачки сравне и израде.  

Ево, хоћемо да је укратко и опишемо: на средини је велика трпеза (астал) застрта 
црвенорујним застаром. Спрам средине трпезе стоји св. Сава први, оберучке благосиљајући на 
трпези: круну, еванђеље, путир и крст, а више је њега св. Дух. С десне наше, а његове леве, стране 
прво је:  ‚‚светїи Милqтинь краль  (до њега) светїи Арсенїе а.Ã  архїепискоупь 
в.Ã срьбскїи’’. (до овог) ‚‚светїи краль Стефань ДеYанскїи (па) св¦ £ефремь а.Ã  
архїепискоупь срьбскїи (до овог) светїи Оурошь г.Ã  царь срьбскїи (па) светїи 
Стефань правовеньYанїи царь срьбскїи (па) светїи кнеzь Лаzарь, 
света £елена чарица.’’ 

Сад иду свеци с наше леве, а св. Сава десне, руке:  ‚‚Светїи Владимирь царь 
срьбскїи, св. Сава г.Ã  архїепископь срьбскїи, св. краль рапавїи, св. 
Никодимь архїепископь срьбскїи, светїи Давидь царь срьбскїи, светїи 
Сvмеwнь прьвїи срьбскїи царь, св. £оаникїе патриїархь срьбскїи, св. 
Феоктисть царь срьбскїи и св. Ана’’ свега је 22. слике, а на врху је света Ана. Још је 
увршћен свети Давид солунски, или свети краљ српски Будимир и свети Јован Риљски. Ово је прва 
икона и прво место на ком су Неманићи заједно са св. Владимиром, Давидом и Јованом Риљским. За 



 145

живота свога, нигде несу Неманићи, са својоа лозом, мешали и ова два, од њих, старија владаоца и 
свеца српска.  

Нама се баш тим чини: да Немања и неје био од лозе владалачке оних Срба, који се државно 
634 год. доселише и настанише у дан. Маћедонији; но ће, по свој прилици бити, од владалачке лозе 
оних српских владаоца, тако званих Гото Славена, који у лицу Свевлада I. 492 год: основаше на 
Дукљи и Прехвали на дан: Шару срп: царску столицу.  

Нама неје место овде сада о томе говорити; те то и остављамо за сада. А ево нам и преписа 
читуље патријаршије, коју је вредни јеромонах Хаџи Рафаило садањи игуман патријаршије преписао 
на једну даску, метнуо у Проскомидуји ове црквице, да се на свакој служби спомињу имена 
записаних. Све је то он преписо из старих читуља овог монастира; па како и нама понека имена из 
ове могу унеколико послужити за нашу цркнену паметарницу (историју) стављамо препис исте овде.  

Еромонаси су у њој само од 178 год. а старијих нема:  
 
I. Архијепискупи:  
 
1. св. Сава први,  
2. Арсеније први,  
3. Сава 2.  
4. Евстратије 1.  

5. Никодим 1.  
6. Данил. 1.  
7. Јоаникије 1.  
8. Јеврем 1.  

9. Јаков 1.  
10. Евстратије 2.  
11. Сава 3.  
12. Григорије 1.  

 
За ово су време били пећски или монастира Студенице жупе Хвостањске ове  

владике:  
 
1.Василије.  
2. Мојсеј,  
3. Гаврил,  

4. Теодосије,  
5. Данил,  
6. Јоаким,  

7. Симеон и  
8. Николај.  

 
II. Патријарси срп:  
 
1. Јоаникије, а тим именом 2.  
2. Сава 4.  
3. Јеврем 2.  
4. Спиридон, 1. 
5. Данил 2.  
6. Сава 5.  
7. Кирил 1.  
8. Никон 1.  
9. Никодим 2.  
10. Арсеније 2.  
11. Макарије 1.  
12. Павле 1.  
13. Антоније 1.  

14. Герасим 1.  
15.Саватије 1.  
16. Јеротеј 1.  
17. Јоан 1.  
18. Пајсеј 1.  
19. Гаврил 2.  
20. Максим 1.  
21. Симеон 2.  
22. Арсеније 3.  
23. Калоник 1.  
24. Атанасије 1.  
25. Мојсеј 1.  
26. Арсеније 4.  

27. Јоаникије 2.  
28. Атанасије 2.  
29. Гаврил 3.  
30. Гаврил 4.  
31. Гаврил 5. Грк.  
32. Викентије 1.  
33. Пајсеи 2.  
34. Василије 1.  
35. Кирил 3. Грк потурчен у  

Цариграду,  
36. Каленик.  

 
 
III. после патријараха митрополити:  
 
1. Доситеј 1.  
2. Алексије,  
3. Василије,  
4. Стефан,  

5. Дионисије,  
6. Данил,  
7. Петар,  
8. Петар 2.  

9. Јоаникије, и  
10. Захарије,  
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а после су ових, који су сви били Срби, пошто већ. 1775. године подпаде српска патриаршија, а 
четврта васионска, бивша до Душана Цариградска, и од овог српска Пећска (I. Ерусалимска II. 
Александриска, III. Антиохијска и IV. пећска српска) под цариградску долазили су  
 
Грци:  
 
1. Ананије,  
2. Партеније и  
3. садањи Мелентије.  
 
IV. Архимандрити, игумани, монаси и јеромонаси од 1780. године па до данашњих живих  
 
1. архијепискупа Михајил,  
2. игуман Мојсеј,  
3. арх. Никодим,  
4. игуман Јоаникије. Овај је поправио, а веле и  

направио, садању препрату ,  
5. јеромон: Васарион  
6. Руфим,  
7. Мојсеј,  
8. Мелентије,  
9. игум. Саватије. Овога су Гусињске потурице  

везале и мучиле у време борбе Хусејин 
капетана босанског 1832. са царем.  

10. јермон: Исакије,  
11. Софроније,  
12. Мелентије,  
13. Висарион  
14. Евстатије,  
15. Јосиф ,  
16. Евсевије,  
17. Нићифор,  
18. Пајсије,  
19. игуман Мојсеј. Овога су на најгрознији  

начин убили Турци и обесили га на 
капију ограде монастирске 1837. год:  

20. јерм: Антоније,  
21. Руфим,  
22, Аксентије,  
23. игум: Пајсије,  
24. јерм: Иларион,  

25. Рафаијл,  
26. јером: Самујил,  
27. Јоаникије,  
28. Висарион,  
29. игум. Захарије,  
30. јерм: Серафим,  
31. Агатангел,  
32. Никодим,  
33. игум; Исакије, знатан тиме, што је први  

завео протоколе о приходу и расходу 
монастирском  

34. јер. Јеротеј,  
35. игум: Антим,  
36. јер. Игњатије,  
37. Исајија,  
38. Данил,  
39. Аксентије,  
40. Пајсије,  
41. Неофит.  
42. Партеније  
43. Мелентије,  
44. Симеон,  
45. игум: Рафајил,  
46. јерм: Мисајил,  
47. Софроније и монаси:  
48. Викентије,  
49. Нефторије,  
50. Атанасије и  
51. Герасим.  

 
— Као што смо већ једном напоменули: да су двери ове црквице св. Богородице прастаре и 

прекрасно и дивно израђене, тако и сад имамо да напоменемо: да на дну двери стоје, кад се у њих 
дуго и дуго гледа, прекрасне, танке, дивне и њежне, скроз двери прорезане шаре, које су на врху 
позлаћене, а изнутра прорезотина, обојадисане прекрасном срп. плавом бојом. Дуго и дуго ваља 
гледати и дивити се овој чудноватој вештини; па што се више гледа, више се човек мора дивити и 
чудити, лакоћи, лепоти и њежности ових израде. Грдна је само штета, што су баш при дну 
прековане, са стране олтара, дашчице; те се дољњи редови, како треба невиде. Колико је год овуда 
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пролазило путника ни једвом неје пала ова шара у очи као нама, т.ј. ни један неје умео прегледати је, 
оценити и проникнути у склоп и основ ових њихних шара. Сви су се, па чак и вредни Гиљфердинг, 
заустављали гледајући је, подивили јој се и почудили; па и отишли даље својим послом и путом и 
несањајући шта је у овој шари и из којих је основа потекла. Ми несмо били такве худе среће. Као 
што смо свуда и на све стране пазили, да постигнемо, колико се више може, оно рад шта смо 
одпочели путовање, и ми смо сасвим другим очима гледали на ове шаре. О њима ми већ несмо 
мислили као о шарама што чињаху други и другим стварима, па чак и о поклопници патријархах 
Максима и њеном натпису, као што тако држаху.  

Наш поглед и оправдао је се и у место шаре изашао је овај прекрасни... старински натпис! 
Одозго при почетку стоји 12. угални крст, који је убоден у грмово лишће. На врху горње пречаге 
крста пише: ї .Ã ї  ∞.  (с леве)  х.Ã ї ̆. А даље крај крста иде ова врстица, која се обично, с лево на 
десно, чита:  

1. Повелhнїемъ прhwсвhmенаго патриарха киырь 
 
2. врстица са јужне стране чита се одозго доле).  
 

Макариа србьскаго † wбьmаго ^тца и qчител" 
 
3. дољња из цркве чита се наопачке и од десна на лево а из олтара би се читало како треба):  
 

Вьсhхь срьбскых и поморьскых zhмль господинь 
 
четврта северна чита се одоздо па навише):  
 

Аzь смhрены Митрополить † Херцhговьскы кырь 
 
на десној из цркве, а левој из олтара двери прва озго врста  
 

Анътониа съгради си~ свети~ двери † поzлатих и въобраzды ихь и пры 
 
(друга јужна озго па доле)  
 

ложих же вьсесветhи велыцhи цркви нhки на славu господu богu 
 
(трећа дољња наопачке се чита)  
 
христu и преYисти~ ~го богоматере въ имh ых сь ирсh правовhрньих 

 
(четврта северна одоздо горе)  
 

съродник наmнье и ктторь бити веYан п (омень) Тuдора тhн  
богъ да их прости’’ 
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Главна црква или храм вазнесења св. Богородице, стоји баш у среди између црквице св. 
Димптрије и св. Богородице. Ова је онаква иста, као и поменуте две само што је од њих још већа и 
огромнија. Олтар јој је такође шири и дужији, а и више је изашао истоку, са својом тројном 
округлином од олтара остале две цркве. У сред свода олтарног, а више горњег места, уписан је 
огроман спас, с десне му је стране св. мајка мало мања и сувља, а са леве св. Јован Крститељ. А у 
сред олтарне округлине уписан је орабескама спас, који пружајућа шесторици апостола хлеб говори 
им (у надпису):  

‚‚Примhте "дите си~ ~сть тhло мо~.’’ 
 
С друге стране познају се трагови од другог оваквог истог као и први, спаса и других 6 

апостола, који су сада замазани. Испод овог је испупченост као венац свуда около, а на том белим 
писменима на плавом пољу пише ово:  
 

‚‚† Господи Боже нашь вьими и посhти и благослови храмь сих 
и светы си wлтарь створимие ~сть Yьстhньиь ньбесномq даи 
же намь не молитво обьвладстhь иь сь вhрою  и сь истиымь 
страхомь да бqдqть молитвы принети на свети твои wлтарь 

† Помень те и мене грhшнаго арьсhни".  
 

Испод овог је ситно написано:  
 

‚‚ † лhто господни~ † а Â. s Ã. аминь рqкою грhшнаго Арсени"’’ 
 
Испод овог венца и натписа написаног руком Арсенија првог иду свуд унаоколо још у по три 

реда ови светитељи:  
 

‚‚Св. Сава, св. Сава срьбскїи, св. Григори~, Никола,  
£овань Zлатоuстїи, £овань Богослов.’’  

 
Сви су ови свеци из доба Арсенија првога, а међу свима се одликује св. Сава србски, како у 

типу лица, тако исто и у оделу. Он је од свију највишији, али и најсувљији, са дугачким уским лицем 
сасвим црвеном проседом брадом, косом и брковима. Он је, као и сви српски свеци, мало накривио 
главу на леву страну. Одежде су му од српске тробоје, као и у осталих, само што међу крстовима у 
оним круговима има плава огнила по гдегде, по гдегде беле двоглаве орлове, и погдегде само лале.  

Као што смо на више места казали, и овде је тако исто: да онај светац, у ког је бео стихар или 
одежда, има у место, садањих шара, црвенорујне, или плаве крстове, код српских светаца од 
Неманића лоза ови су још у таквим круговима, који има плаву одежду беле и црвенорујне крстове, а 
који црвенорујну беле и плаве крстове. Других никаквих шара нема, на одеждама срп. светаца, а тако 
исто и главнијих већ усвојених Србима из општег хришћанства. Тако се разликују и туђи свеци, који 
несу владике. Они имају одело и типове лица из свог народа оног доба у ком су се подвизавали и 
посвећавали,  

Ниже овог реда међу осталима иде:  
 

‚‚Светїи царь Оурошь г. срьбскїи и св. царь Лаzарь срьбскїи’’ 
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али су и један и други скоро уписани и то у правом духу и типу грчком. Са сјеверне је стране, 

покрај олтара, у оној споредној округлини, повелика црквица у којој се чува антимис, а у јужној 
просфоре. У олтару је још један стари прекрасан прозор са новијим мазгалом крај себе; те ова црква 
и има светлости довољно и највише. Главну пред олтарну и иза ове мушку цркву осветљавају само 
оних 8 прозора у кубету, који су онаки исти, какви су и у остала два кубета, са онаквим истим 
разнобојним стаклетима, само млого већи према величини кубета. У средини свода кубетовог, у 
плавкастом небесном своду, који са свију страна подржавају лебдеће у васдуху свију редова, сила, 
власти и чинова; разноврсни прекрасни анђели стоји уписан огроман спаситељ у белој па 
позлаћиваној дреји и љубичастом огртачу. Прекрасно је уписан спас благосиљајући и као 
божанствено осмешкујући се на овај дољњи свој свет, у коме је некада претрпео муке па и саму 
смрть.  

Ниже од њега, а више прозора, између ових и ниже ових, уписани су разни прастари 
светитељи, али не српски Они су од дугог времена тако поцрнели да се једва виде и познају. Још се, 
међу овима, најбоље познају: рођење спасово које налазе вођени звездом поклоници. св. Тодор 
Тирон, Стратилат, Мардарије, Аранђел Михајил, Гаврил, св. Ђурађ у правом српском оделу, 
Меркурије, Димитрије такође у срп. оделу и прекрасан господ спас са својом пречистом мајком св. 
Богородицом благосиљају патриарски срп. престол, који је од срп. тробоје шареног мермера доста 
просто и без икаквих шара и украса направљен. Кад човек седне уњ, онда га захвати западна северна 
и јужна мраморна од плоча ограда скоро до испод позува. Сад је у њој дрвена па позлаћена дасчица, 
на коју се седа, а пре је била сва од слонове кости украшена црним миришљавим дрветом. Ову су 
однели, са другим драгоценостима и скупоценостима, а бив. срп. патриарси Грци кад су завдадали 
1775. год: срп. патриаршиом, а и пре тога крали су ову свету обитељ, под именом Срба натурени 
цариградом и турцима патриарси родом Грци.  

И ово је кубе са црквом изрепуцало, али не толико, колико остале цркве и кубета. У јужној 
крстоизгледини; а на источном дувару до живописа, у црвенорујном пољу прскрасно је уписан, у 
плавој одежди изшараној белим крстовима и у стихару од српске тробоје, огроман и прекрасан св. 
Сава, још за живота веле свога. Око њега пише: 
 

‚‚Светїи  Сава а.Ã  архїепискuпь срьбскїи Хтиторь  

сего место светаго лhт  † а.Ã с∞. к.Ã и∞.''  
 
Нема никакве сумње да је ово прастара црква и пре патриараха, који писаху да су је као 

подизали и т.д. за, чим је се поводио и г. Гиљфердинг. Живостас је истина стари али тако нагрђен и 
осакаћен новим доправкама, уметинама и управо квареном: да човека мора срце заболети, кад ово 
све види. Патриарха срп. престо висок је 5 стопа и неколико палаца, а широк и дубок такође толико. 
Црква је сва, као и остале, помошћена од српске тробоје шареним великим плочама, које у све три 
цркве иду само колико захватају подкубетне цркве са под пречагама крста, или крстоизгледине 
црквене. Даље мушке цркве или иза подкубетних свију помашћена је све самим огромним 
надгробним дугим и широким поклопницама. Под некима од ових, угиње се земља, те су се изериле. 
Над јужном пречагом крстоизгледине и на ове зидовима уписани су разни свеци из старог и новог 
завета а у своду је вазнесење христово, са север. стране св. Тиверије и још неки други. Јужни је 
дувар цео олепљен. На источном зиду иду свеци у српским тробојама, и по свој прилици српски, али 
се немогу да прочитају, осим једнога: 
 

‚‚Светїи  Стефань немана краль срьбскїи миротьYьць  

и хтиторь места сего светаго лhт  † а.Ã р̆. у∞.''  
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Испод светаца на оним огромно високим и широким скоро до 1 хвата преврасно отесаним и 

углађеним мраморним плочама, које деле олтаре у свију цркви од цркви подкубетних, уписани су 
српским тробојама, а по гдегде урезани и изрезани разни украси и шаре које престављају све 
прастаре српске грбове, као и утваре из идолопоклонства; али је то све доцније приљежно замрљано 
и покварено под именом оправке и Поправке. Срећа је велика, што доцније, а у турско доба, мазале и 
мрљале, несу могли својим кварежом дохватити оне највише свеце и украсе; иначе би све то пропало 
и утаманило се.  

Пред дверима с једне и друге стране стоје по један дрвени, доста просто израђени ћивот са св. 
моштима петозарних мученика, које је још св. Сава из Јерусалима донео. Од њих су овде само 
четири св. главе, а пету је неки веле Сава владика однео у Црну Гору, а други опет веле патриарх 
Чарнојевић у Аустријско-угарску Србију. Ова је глава св. Ореста, а овде су још св. Евстратије, 
Аксентије, Евгенија и Мардарија. У левом су мошти св. Пикодима архиепископа срп. који је венчао 
на краљевство српско св. Стефана Дечанског На престолној чудотворној икони св. Богородице, стоји 
доцније уписан крст са натписом Ис. Хр. ника, и са још овим натписом: 

''† Списа си си" икону вь лhто господне † а˘. j.Ã к ∞. д.Ã и тогда добре престоль 
правлащоу патрїархоу Господиноу кvри~ кvрь Арсению д.Ã Патриархоу и били тогда азь грhшнїи 
екзархь Лики и Крьбави Јосифь Воиновићь Архимандрить Пећи и принесе дара св. Црькви.''  

На спасовој опет ово: 

 „† Списа се си" икона лhта господна † ӑ. j.Ã к.Ã д∞. и тогда добре престоль правл"ще 
Патриархь кvри~ кvрь Арсени~ д.Ã патриархоу (као и горе златним писменима титула и име 
патриарха, а остали натпис црвеним на плавом пољу) и бывь тогда азь грhшнїи екзархь Лике и 
Крьбаве Јосифь Воиновићь архимандрить Пећи принесе св. црькви и бысть насто"тель кvрь Никола 
Боиковић.''  

На северном зиду и то у своду код овог стоји огромно и дивно уписан св. Дух, а у 
полуудубљености, као прозору неком, стоји ово: ''св. Ефремь г∞. патриахь вьсихь срб...'' 

Испод ове слике у прекрасној каменој гробници стоје му св. мошти. Гробница, или труња, му 
је сва од помињатог тробоје српске шареног мрамора, дивно углачаног и застртог, као и у свију од 
врха па до помоста свиленим застаром. Око св. Јефрема, који је такође у срп. одеждама и већ 
престарели старац, стојс с једне стране свети Тодор Стратилат и Тодор Студит, а с друге св. Казма и 
Дамњан. Лице св. Јофрема истина да је пуно озбиљности и скептичке строгости, али у неколико опет 
просијава њежност и благост. Иза св. Јеврема стоје тако исто у српским тробојним одеждама али и са 
другим украсима: ''св. Никодимь архїепискuпь срьбскїи, св. Арсенїе архїопискuпь срьбскїи, св. 
Максимь архїепискuпь срьбскїи.''  

Иза њих иду два висока, сува, коштуњава, риђа у царско српским плавим дрејама, 
црвенорујним огртачима и царским крунама, у годинама лица, са дугим проседим брадама, брковима 
и косом. Око круна су им св. ободи са натписима, али се ови не могу да прочитају но се само познаје: 
''цьрь срьб...''  

Иза њих је тако исто у загасито плавој, али толико тамној да изгледа више као црна но плава, 
војеној долами са црвенирујном царском круном на глави, младић неки. Око круне му је св. обод са 
натписом, али се неможе осим ''срьбьскїи'' друго ништа да прочита. Њега тек гаре црвене наустнице, 
а коса му је жутоцрвена до пола врата. Царска му је порфира сва украшена разним ликовима, разних 
светитеља. Иза њега је, као и прва три ах~епискупа, велики ''св. Сава а.Ã архїепискuпь срьбскїи''. Он 
је одвећ висок, сув и први пут овде са кестењастом косом и дугом двојећом се у двоје брадом. 
Одежда му је бела, као и стихар, са помињатим украсима; али очевидно све из доцнијег доба.  

Сви су ови светитељи, прекрасни, величанствени, озбиљни и њежни у црвенорујном пољу, а 
испод њих су за 5. стопа, од помоста, висине разни украси и шаре, само од српске тробоје. Спрам 



 151

ових је висока, као и остале 5. широка 3. а дугачка до 7. стопа, од белог љутца камена труња. 
Половину северне ребњаче нема; те се у ову труњу трпају разне људске главе још добро 
неизтрулиле. Има их и из прошлих векова са прекрасним чистим српским типовима, од којих се тако 
гадише св. оци, да немогоше вечерати. Више ове труње било је неких натписа, али се немогу 
прочитати и по свој прилици престављали су неки догађај из нашег прошлог живота; јер онај младић 
у царском оделу у левој руци држи 16. угални крст, десном потрза мач, а свети Сава у својим белим 
одеждама изшараним загаситоплавим крстовима около позлаћеним, благосиља овај његов поступак.  

Више свега овог стоји постеља, на којој лежи мртав светитељ, а око њега је Царска свита, 
свештенство обучено у одежде и силан народ. Ту је кађење, плач мушких, а нарочито женских, 
кукање јадиковање и т.д. а како неће и бити: кад погребавају св. Саву другог, а трећег архиепискупа 
српског, сина правовенчаног краља, а братанца св. Саве првог. Са једне и друге стране врата, стоје 
небесни војници са заманутим пламеним и модрикастим мачевима. Они чувају гроб св. Саве и овај 
св. храм. Св. Сава II. и св. Јеврем сачували су, у време татарског пљена патриаршије, овај св. храм, 
пустивши из својих камених труња страшну ватру, од које је се цела црква потресла, варвари 
попадали на земљу и престрављени бегајући нападали једни на друге.  

Покрај ова два поменута небесна крилата у срп. оделу војника, стоје још друга два и за чудо, 
они имају сва четири не само срп. одело него и типове лица и узраста и т.д. Иза њих иду: св. 
Прокопије, Аранђел Михајил, крсно име Неманића, Гаврил, са буздованом српским. Више њих је 
био огроман натпис; али се сада неможе да прочита. У надвратној издубљености је скидање 
спаситељево с крста, а у своду црквеном ускрс његов, два васионска и два српска сабора: 1. под 
председништвом импер: Константина великог, 2. Теодором, 3. српски на ком свети Сава бира 
Арсенија првог, а на 4. је под председништвом императора Душана у Скопљу избор патриарха: 
 

‚‚всесрьбски~, поморски~ бльгарски~, подqнавски~,  
Оугьрски~, Оугрьвлахиски~, ГрьYьски~, Асїиски~  
и цлаего Илvрика патриарха £оаники"’’ 

 
Пред императором Тодором цео духовни сабор стоји, а само  

 
‚‚светїи Кириль срьбскїи и светїи Методи~ срьбскїи’’ 

 
клече пред њим, а шта то значи, незна се, јер нема више натписа, нити га је било. У оној, као 
прозирној издубљености, седи на престолу дивна и прекрасна мајка божија са разширеним рукама, а 
пред њом клечећи моли јој се: ''свети Јоаники~ патриарх срьбскїи'' са овом уписаном молитвом:  
 

‚‚† О, преYистаа богородице прими молби  
роба сво~го Архїепискuпоу £оаники"’’ 

 
Више свију помињатих труња, као и оних које ће се поменути, стоји покрај слика светитеља, 

који су у њима погребени написано:  
 

‚‚Оуспени~ светомоу Савва г. архїепискuпоу  
срьбскомоу или £оаникиїи, Данилоу’’ и т.д. 
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И овде је сва црква страшно изпрепуцала. Одма иза престола патриараха и иза подкубетне 
цркве, при јужном зиду, стоји огромна, као и остале, прекрасно израђена и углађена, али без шара и 
бела, мраморна труња светог Арсенија првог, а другог архијепискупа српског. На капку су била 4. 
беочуга гвоздена, за која је се хватало, да се дигне поклопница. те да покажу мошти светитељеве. Од 
ових је сада остао само један, а капак свакојако ваљда доцније пребијен у три комада стезали су и 
углављивали гвозденим шипкама. Мошти св. Арсенија једни веле, да су у Црној Гори, а други овде 
негде погребене. Народ цео овај монастир зове непрестано осим ''патриаршија'' још и то највише 
''свети Арсеније'' и ако му мошти невиђа.  

Негледајући што се незна где су мошти светог Арсенија првог, по причању ова гробница 
почешће чини свака чуда. Тако је пре 6. година; по причању два очевидца, спрам ње из дувара 
потекла миришљава вода; па кад су хтели, молећи се богу, и баш у то време десивши се ту да је 
ухвате . . . она је се тргла и опет у дувар побегла! Кад год се јављају чуда из гробнице св. Арсенија 
народу ће бити нешто мало лакше, а кад из гробнице св. Данила зло и наопако.  

Тако су једног вечера видели да су се сва кандила над гробницом св. Данила обрнула 
наопачке и целу ноћ горела, без да је се просуо зејтин. Тада је монастир због свађе садањег 
Архимандрита Хрисантија и тадањег настојатеља Исакија оглобљен са 130. дук. цес: судом и 70. 
којекаквих глоба.  

Иза ове је прекрасно изрезана и украшена гробница веле св. Саве II. сина прво и 
правовенчаног краља, а она у цркви светог Димитрије, опет веле архијепискупа српског св. Саве од 
лозе Неманића, али једни веле 4. а други петог. Она се од осталих разликује у томе: што је још нижа 
од обичних садањих мртвачких труња. Иза ње је доста кратка, а као и остале висока, но од простог 
белог мрамора без икаква украса, гробница св. Јоаникија I. патриарха; док је св. Саве II. украшена 
осим разних крстова, кругова, точкова, полумесеца, огнила, још и грмовим лишћем и неманићским 
криновима.  

Више гробница стоје и слике ових светаца, са огромним натписима, који се сада немогу 
прочитати. Више св. Саве II. стоји му црвеножућкаст отац, сабор, свите, краљевска мајка, 
светитељева мајка и млоги свеци и онако људи сви плачни и тужни. Надпис је био одвећ велики, али 
се осим појединих писмена неможе ништа да разбере. Иза труња и слике светог Јанићије првог 
патриарха, долази слика светог Јоаникије Девичког, па: ''Свети краль Стефань Душань, син св: 
крали" Оуроша, свети Стефань Дечанскїи, свети Милоутин, св. Оурошь к. Ã Стефань Правовhнчани, 
Феоктистьт, свети Стефан Сvмеон, Лазар'' и још неки други.  

Даље је огромна света Богородица са малим спасом. Даље су уписана сва чудеса христова, а 
северни зид скоро је сав премазан и савршено замрљан. Више гробнице светог Саве II. стоји 
благосиљајући је спаситељ, и свети Сава I. до њега, над издубљеношћу, као малог мазгала, стоји 
светац у српској плавој одежди украшеној белим крстовима. До њега је одма овај натпис: 

 

‚‚† вь лhто † z ˘. р˘. к˘. в˘.  престави се прhwсвеmеныи 
архїепископь и господинь мои £оань обновитель светаго места 
сего. Гробь же сего бысть во царьствqюmемь Константинq 
градq, блиzь, £ен" капїе месеца Wктомбра д Ã.ї ̆. Тако ~мq 
слуYи се по иzволенїю божи~мq послhднымь преставлhаникь 
великои црькви иже нhсьмь достоинь нареmи се архїепископь 
 Паисеи ^ любве и qсрьдн".’’ 
 

Свети Јован држи у левој руци отворено Еванђеље, а у десној пергаменат са молитвом: 
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‚‚О, пресвети", непороYна", владиYице и богородице’’ 

 
и т.д. Овај је патриарх српски био обешен у Цариграду. На западном дувару уписан је огроман св. 
Никола у срп. одеждама, а више зап: врата, у издубљености као огроман прозор, уписана је св. 
Тројица под дубом Мавританским, обкољеним са по три анђела са страна. Ниже свете Тројице стоји 
плавим писменима на белом пољу уписан овај натпис:  
 
‚‚Иzволhниемь оца, поспешени~мь сына и саврьшени~мь св. 
дuха, обнови се сеи светїи и божествениїи храмь трqдомь и 
потьmани~мь всеwсвhmенаго архїепископа кvрь Паисе" и по 
милости сь обhmаванимь ко" Yесть ~лико намь вьzможно 
бысть ^ любви и qсердн" всhмь братествомь вь лhто 

мимотекumе~ † z ˘. р∞. м Ã. в∞. индикть в ˘. Тожьде лhто и 
трьпеzарїю прикрихь q великои нqжди Х) w k и ц и е е в к f 
в w и в. Тогда ~клисиархq правеmq кvрь Спиридонq и 
игqменq кvрь Василїю и спахїи кvрь Тодорq и остала братиїа 
богь да ихь прости.’’ 

 
Пошто смо тако прегледали, колико је се могло, непрестано кријући се и у највећој хитњи, 

нашу патриаршију, требало нам је још да видимо и силне и огромне испоснице њене. И за овај посао 
неје нам се тешко било довити; те под именом да видимо градиво за оправку (материал) дођемо са 
једном честитом душом вођени војводом овог манастира, постарим неким бегом руговским. Ни два 
корака, ван монастирске ограде, несме се без вође Турчина, и ненаоружаним од главе до пете, као и 
без запетих тако рећи дугих пушака и пиштоља, — маћп ни један калуђер. За 1. час хода уз бујну и 
валовиту Бистрицу, пошто се прође гвоздена вода и угљениста, у малом простору жвала Паклена и 
Копровнице, долази се на страшно тесно место, кроз које је пробила Бистрица, те себи направила 
пролаз. И једна и друга страна ридова, над њеним обалама, састоје се из самог самотвора камена, а у 
кориту бистричином нагомилан је прекрасан бео па изшаран црвеним, бео па изшаран плавим, и 
смешан од све три боје српске, рекосмо прекрасан и одвећ тврд мрамор.  

С једне и друге стране Бистрице, уз ове ридине биле су узидане испоснице разних српских 
светаца. Оне су већином у самом самотвору камену утесане а ужљебљене, а долазило је се до њих 
направљеним степеницама. Сад је све то порушено и одваљено, али и у неприступним овим 
укопинама још се познају живописи светих, часне трпезе и остало. Г. Гиљфердинг пењао је се у све 
скоро, а у онима у које он немогаше ући налазили су старих књига, икона, крстова и осталог, што се 
све неје могло скинути доле. Осим ових испосница, којих има преко 23. виде се силни и млоги 
трагови од разорених храмова са једне и друге стране Бистрице, па и на сред ове.  

Спрам ужасног рида, који долази некако на средини овог ждрела и чини се, са сваке стране, 
као да га заграђује, на коме је изтесан огроман човек, а сад савршено неприступан, ~ подиже се 
ужасна ридина са неколико орахових дрва на себи. На врху ове ридине биле су две испоснице и то 
једна мушка, а друга женска. У један мах је од силног громовог удара овај рид препукао и оба свеца 
тамо остала и умрла; јер им се некако неје могло помоћи.  
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Прегледавши тобож материал за оправку патриаршије, вратисмо се натраг те долазећи 
монастиру, спрам овог на Губавцу опазисмо једног свог изцепаног хоџу, где бије монастирске козе. 
Козе се дераху и од хоџе бегаху чак на ''Фушетор бег Абдурахман Махмудбеговић'' што ће рећи 
поље бегајућег згранутог Абдурахмана Махмудбеговића, који је одкривао патриаршију, згрануо се и 
у ископаном својим рукама гробу препукао. Хоџа овај има прилично значаја да се спомене. Не 
мислите, да је то каква незнатна личност?  

То је личност, која је хтела на основу некаквог права да сруши патриаршију и то пре 3. год:. 
Хоџа је родом Србин из Ливоша, па служећи код једног богатог пећског касапина Турчина 
наговорен овим, потурчи се с тим условом: да му овај богати касапин да своју јединицу ћерку и сво 
имање, по својој смрти. Пошто је се потурчио, ваљало му је научути или турски, или шкипитарски 
језик; с тога му даду једну злу Латинку Шкипитарку, која је тако језична, да би 500. људи 
надговорила. Турци су пре ове Латинке мајку потурчили и она је рођена као мухамеданка. Да би 
наша потурица могла живети науче га да виче на мунари; те тако постане хоџа.  

Његов добротвор лагао га је непрестано за ћерку: те док научи шкипски, а заборави свој 
влашки; те док научи нешто турски; те док научи да постане хоџа; те док једном буде хоџа и т.д. Кад 
је наша потурица све то свршила, напослетку му одговори: да утамани патриаршију; па ће све 
постићи и још паша бити. Њему даду преко Бистрице и монастира бившу, па Турцима отету 
монастирску земљу и то баш у некадашњој огради патриаршије и где је ова била да на њеним 
урвинама подигне кућицу.  

Тако је се цела Пећ договорила, да уради и ову су потурицу истакли само напред, а они су иза 
њега све и сва радили. Хоџи направе кућицу и преселе му језичну булу; али су кућу тако направили: 
да се из ћелија монастирских све у кући хоџиној види па и врата су јој окренули монастиру. Чим 
устане була, из ћелија се види; чим изађе из куће такође; чим се побије са хоџом, на којег са булом 
навали и страшно зао и ваљда нарочито научен пас те се дигне које од хоџе и жене му, а које од пса 
урнебес такав, да би и ђаволи препукли од смеја, а камо ли монастирски момци и служитељи: све је 
то нарочито удешено, само да се хоџа тужи, и одиста дође Меџлису пећском тужба хоџина са 500—
600 потписа турских, у којој се жаљаше: да правоверни преставник џамије неможе да живи од 
монастира и калуђера, те у овај захтеваше, ништа ни мање ни впше но: да се дигне огроман 
монастир, прастара српска патриаршија од својих 800. и више година од кад је направљен за љубав 
јучерање чатрљице хоџине, нарочито надигнуте на монастирској не само отетој земљи, него на 
једном делу урвина бивших патриарских двораца!?  

Меџлис позове калуђере и саопшти им тужбу, а ови се окамене. Сва је се Пећ била узбунила и 
Турци су само чекали решење; па да одма изврше наумљено. Запело је било још до меџлиса само у 
томе: што је хтео да извуче, глобом и митом, од калуђера сав новац монастирски, ако га је имао; па 
да издаду решење: да се монастир сруши, јер чини хоџи и његовој чељади хавале (сметњу)!? 
Калуђери уздајући се, да то несме бити у овом веку, недану баш ништа меџлису, овај реши: да се 
монастир диже; јер смета правоверном хоџи, а нарочито му калуђери гледају харем, што несме бити 
по закону мухамедовом! Решење меџлисово преда се Мудиру, да га пошље на потврду кадији, овај га 
одбије, са шта је био протеран у Куманово, а из овога чак... у М. Азију! и тако се сврши сва разпра.  

Турци су насртали ноћу, на монастир, али ништа несу могли учинити; јер су зидови ограде 
одвећ тврди. После тога су оборили школу пећску и остале покоре починили. Хоџиница је била 
паметнија од хоџе, псовала га је и грдила на сва уста, називала свињом и осталим, а кад би му отац 
или родбина долазила, пресретала би их најлепше, љубила им руке, частила и остало; само да би се и 
ови потурчили. Кад би ударило клепало, или звоно, грдећи хоџу терала би га до дође да се прекрсти, 
јер му свињско месо у срцу још неје постало овчијим, и још се неје како треба ичистило иза зуба. 
Оца хоџиног пудкала би, кад јој овај дође у госте, да иде на јутрењу и да се по своме закону моли 
богу, а овај би се због поступка синовљевог стидео да дође у цркву.  

Кад су видили Турци, да хоџа неуме да се парничи, да сам одступа од ове и да су му бадава у 
току парнице цоклонили, добровољно скупљених, и из џамија, узетих неколико тисућа гроша; да су 
отишли напразно поклоњени му црвени бињиши и т.д. отресу га се и он сад живи у великој 
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сиротињи. Нарочито га криве, кад му је Мудир казао да иде сам да разруши и крене монастир, што 
неје смео да пође напред пред Турцима, кад су га ови гонили и т.д. У његовој кући спрам монастира, 
ноћу се почну јављати чуда, давити хоџу и хоџицу, плашити их и т.д. те сама хоџиница ...подпали 
своју чатрљу! одсели се у Пећ, где и данас живе, а Турци у свему, а нарочито у поменутој женидби 
обману веселог и кукавног ојађеника овог вајног хоџу.  

Тако се та парница хоџина с монастиром сврши; те хоџа сада, бије и убија монастирске, козе, 
овце и псе, као и све што му шака дође, а калуђери непрестано страхују за опстанак монастира светог 
Арсеније бивше српске, и ако Бог да и будуће, патриаршије (III. свеска продужи ће се). 
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САДРЖИНА III. СВЕСЦИ  ПУТОПИСА. 

 

Предговор 

 

  1. Пећ 

  2. Пут у Дечане 

  3. Дечани и околина 

  4. Дечанска књижница и хранилница 

  5. Дечански поклоници 

  6. Поступања турских власти према Дечанима 

  7. Пут у Ђаковицу 

  8. Арнаутска песма о дечанским звонима 

  9. Развалине Јагоштичке 

10. Ђаковица 

11. Ђаковичка нахија  

12. Призренска нахија и Орахово  

13. Хоча 

14. Зочиста  

15. Монастир св. Марка  

16. Монастир св. Тројице 

17. Развалине Коришке 

18. Призрен са принадлежностима  

19. Св. Спас и парница о њему 

20. Св. Ђурађ нови и стари са књижницом 

 

 

ПРЕДГОВОР. 

 

Ову свеску није ми хтело Срп. уч. друштво помоћи због својих  

материјалних незгода, те сам је о сопственом трошку напечатао, држећи да  

ће ме наша, српска публика својски подпомоћи.  

—Дело је ово дато у штампу још пре 4 год. па због млогих послова,  

за прошле две године, и ове због мог 6авлења на граници, сад је тек готово. У  

мом бавлењу на граници изгубили су се неки табаци рукописа, а прибележака  

немам да их надокнадим, те тако излази неподпуно нарочито о Призрену.  

Осим овог немам кад назначити печатње погрешке, те молим г. г. читаоце и  

читачице да их сами, изволе поправити где примете, а кад сав Путопис дела  

праве Србије, којег има 12 књига, изиђе, ми ћемо ставити. у последњој књизи  

и регистар и поправке погрешака. 

 

 

На Ускрс 1877 год. у Београду. 

М.. С. Милојевић. 
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Г Л А В А VIII. 

 

Пећ; пут из Пећи у Дечане; села од Пећи до Дечана и покоје старинице; Дечани са  

своим старинама и хрисовуљама; испоснице Дечанске; полазак у Ђаковицу; развалине  

бив: срп; паланке Жере, (старе Жреле), а сада села Скивљана и старине њене; Ђаковица  

са своим становницима и погдекоим старинама своим, ђаковичка нахија у смислу  

етнографском, статистичном и са погдекоим старинама своим, 

 

 

Пошто смо посвршавали све што смо имали, и могли да свршимо, ваљало је се већ једном 

опростити и са нашом дивном и прекрасном бив: патриаршиом и будућом, ако Бог и Спас хоће. Сад 

је тек настала права тешкоћа, како би се извукли из наших закључака о поправкама и оправкама 

зуграфских (живописних) и зидарских послова. Мисмо их већ све били закључили и свели на суму 

од 35,000 гр; чар: Изговаралисмо се свакојако, али нас св: оци непушташе, бојећи се да их 

необманемо, што је и било у самој ствари. Ствар нам олакшаше млоге околности, а нарочито полазак 

једног оца у Дечане да пресретне госте. Ми смо ради били, да с њим пођемо, а он то и једва дочека; 

време је путовању било одређено; али нас опет сметаше разне ствари; те оставши, још за неко време, 

беасмо у Пећи на испитима мушке и женске школе, које незаслужују ни сам тај назив.  

Зграде, или боље урвине, од неке колибе или кочине под називом школе, беаху такве, да би у 

њима за најкраће време полудео најздравији и јачији човек. Као зидара водише нас, да видимо 

помињату школу, коју су, пре неколико година, порушили Турци, недајући да се подигне близу 

турске куће, а и џамије озидане од урвина и на овима бив: срп: женског монастира тако званог 

Ђеновије св: Катарине. Простор је био купио па још од Турака архимандрит дечански, родољуб 

Ћирил, за 25,000 гр: и поклонио општини, али с тим: да она подигне школу, о свом трошку 

прирезом, а да недира некакав фонд школски. Осим овог поклонио им још и неки део градива, као: 

гвожђе, вар (креч) и т.д. и 50 мајстора, које би он платио. На све то; и за сва та добра, као и остала 

млога од других општина била му је издала општина и благодарнос и признаницу; али од свега 

небеше баш ништа јер Турци у мал неубише и самог Ћирила, који је надзиравао грађевину, мудира, 

и главније Србе, да се ови неразбегоше које куда и непобегоше у заштиту хајдуцима.  

За наше Дечане указа нам се пут још и са поклоницима, које смо морали чекати у Пећи скоро 

два цела дана. Од Пећи до Дечана само је 3. часа, а ово 60 душа Срба морало је у Пећи седети 4 дана 

очекујући; да се што више сакупи путника; да им власти турске што више даду заптија; да се 

разчисте путови од хајдука; те тако да прођу једном тај огромни простор (од 3 часа хода) у 

благоустројеној султановој империји! За сво ово време, ми смо се непрестано бавили крстарећи по 

улицама пећским, газећи свуда и на сваком кораку бујну, бистру и студену пећску Бистрицу, у којој 

се купаху само мухамеданци, а православним небеше то допуштено.  

Боже мој, чудна земља, а чуднији обичај! Уљез се увукао у туђу својину, па му је неда ни 

погледати, а камо ли најмањији и лошији њен део уживати. Кад смо већ у Пећи ваљало би да коју 

рекнемо и о њој, што ево и чинимо, колико је се могло дознати онако, као Турчин крстарећи по 

неким њеним улицима.  

Оно што рекнемо, неверујемо да ће бити потпуно, али свакојако биће подпуније од казаног, 

нарочито што се броја становника тиче, јер смо овај препис добили из самог меџлиза турског; те 

тако садања Пећ броји: 2,600 кућа Срба мухамеданаца, или потурица; 300 кућа Шкипа (Арнаута) или 

опет Срба потурица; 100 кућа, веле, Турака Османилија, а биће их по свој прилици правих само 10 

кућа Срба православних 300 кућа; а 40 кућа Шкипа правих (Арнаута; или Латина; и 40 кућа турских 
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Цигана: свега дакле укупан бро кућа 3,380 са 13. главнијих махала, или улица, 18. зиданих џамија, 

или потурчених прастарих срп: цркви и монастира, још и данас старим срп: оловом покривених; и 

два моста, сада оба дрвена, а до пре 5 год: зидана и стара српска, особито онај, којег је пре 5. год: 

бујица Пећске Бистрице однела, а који је био у сред Пећи и његова тржишта (пијаце). Овај је мост, 

као што му остатак натписа на једному узидном тесаном мрамору сведочи, подигао био некакав 

српски Жупан у време краља српског Стефана сина Немањиног. Ево и тај натпис овде саопштавамо, 

иако у одломцима:  

 

† âü...  öû ñëàâèíè... âü äüíè áîãî... 

æüäüíàãî  
êðàëèà âüñå Ñðüïüñêå è ïîìîðü.... ìëè 
Ñòåôàíà ïðüàâîâhíüYàíàãî ñûíà ñâ.... 

Ñvìåwíà ....    

... ìîñòü...   ... Æqïàíü Âàèñëàëü//....  

...ïàìåòú...     

  

Што се тиче напоменутих махала, или улица, оне су ове: 1 Пуховац махале-си. Она почине 

одма од Придворца испод св; Арсенија, и има којекаквих 3. џамијетине, међу којима је најлепша, 

већа и знатнија, Халил-Бег, Џами-си 2 Јариње-махале-си, одма испод Пуховца улице, са две џамије, 

од којих је једна огромна, зидана, и као обично све, покривена оловом, тако звана Џами-си Рушид 

Бегова. 3 Подгор Сокак. 4. Рукумија Махале-си, са две џамије, од којих је Бајракли Џами-си једна 

међу првима. У овој улици живе скоро све сами Срби православни, а ту су им и тржишта. 5 

Сујуштер Махале-си, (шуштер или чизмарска улица) на сред Пећи са две огромне зидане 

џамијетине. 6, Хамам Џами Махале-си, са две џамије, од којих је једна потурчено старосрпско 

Ваведење св: Богородице, и зове се Куршумли-Џами-си. У ове садање џамије и данас стоји олтар и 

остало као и око ње силно и огромно излупано прастаро надгробно српско мраморје.  

Обилазећи око овог видесмо да има још и натписа старих срп: али несмедосмо не само 

снимати, но ни бавити се ту јер спазисмо једног, који нас је видео кад смо са калуђерским караваном 

пролазили кроз Пећ идући у Патриаршију. Да нас је спазио не би добро прошли. Ми смо још једном 

овој садањој џамији долазили, па смо опет ту видели оког безпосличара, који је можда у тој џамији 

какав хоџа, или имам. Тако ће пропасти ови сви натписи, јер од православних нико несме ни проћи 

овуда, а камо ли завиривати и тумарати око ове џамије. 8 Кљечка Махале-си, са две огромне џамије, 

или потурчене цркве, око којих се сахрањују најзнатнији пашалари пећски; дакле највећа бивша срп; 

властела. По споменицима надгробним, види се да ови сасвим малаксавају и пропадају, јер што су 

ови старији то су све већи и краснији, а што новији и скорашњији све лошији и хрђавији, па их и 

нема скоро никаквих из данашњег доба. 9. Капишница Махале-си преко Бистрице са две џамије. 10. 

Ћуљфе. хатин Махале-си са једном џамиом, 11. Медрес Махале-си, са једном џамиом медрезом, или 

вишим училиштем, а у свој Пећи има преко 30 мејтефа, или малих училишта, у којима уче хоџе, 

имами и други веле преко 4,000 мушке мухамеданске деце, међу којом има нешто и женске. 12. 

Букуреш Махале-си, и 13. Сахат Махале-си, са огромном, као обично, по свама турским варошима 

поставшим од бивших старих срп: паланака, кулетином, у којој је часоказ (сахат) који избијајући 

удара у оно Душаново звоно о којега смо натпису говорили у II. св. Путописа, ако је само верно и 

како ваља снимљен од наших пријатеља, који то учинише и нама га дадоше.  

У свима садањим турским паланкама и градовима и часокази су, као и звона, простара српска, 

јер Турци Османлије дошав из Азије, осим кускуна, улара, седала узда и конских теркија, самара и 

зобница (без коњских подковица. које од Срба примише) друго ништа и недонеше од своје азијске 
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цивилизације из Азије у Европу, но све што су имали, и што је се још од старине затекло, отели су од 

Срба, као тада најизображенијих и просвећенијих овде, па тек по овом од Грка, а од Бугара не јер 

они тада нигде и ништа своје неимаше, као што сведоче разни своји и туђини путници по Бугарској, 

у којој до данас ненађе се ни урвина, а камоли икаквих сачуваних трагова од културе и 

изображености бугарске.  

Пошто дођоше гласови са свију крајева да се једног дана и то само после подне може проћи 

од Пећи до Дечана, јер су становници мухамеданци свију села од Пећи до Дечана отишли у 

скадарску нахију да се свете тамошњим мухамеданцима и латинцима за неку крв, крене се цео 

караван, у коме беше и наша личност. Наш шумадински дориан одморивши се исувише и 

нахранивши се монастирске добре зоби, као коњ сваког зуграфа у монастиру, а напоивши се 

прекрасне студене и здраве воде из кладенца, који појаше и разхлађаваше све наше свете и несвете 

патриархе, подигравао је као весело и здраво јагњешце, кад се, уз мајку, пред вече враћа са паше 

кући. Њему је се допадала и дружина ова, у којој беху сви сами Срби, и њихни коњи, који су као и 

наши шумадијски, само мало крупнији. Беше ту поклоника из нишке, пиротске, лесковачке, 

кумановске и врањанске нахије, који са оделом, типом, стасом, коњима, понашањем и осталим 

изгледаху ни узми ни остави, но као наши Шумадинци из Левча, Сврљига, крушевачке, крагујевачке 

(и осталих) нахије. Можда је се и то допадало нашем дори, кад непристано подиграваше, без да га ко 

гони, и хрзаше поњушкујући све на изред коње ове гомиле.  

Пред целим караваном иђаше пешке прота пећски, страшна људина са брадом везаном чак за 

вратом, обученим њаопачке постављеним овчиом кожом, ћурком; иза њега, за 40 хвати, иђаше му 

син Риста дечак од својих само 13 год: и један и други без и каква оружија Иза овог на 50 корачаји 

јашаху 4 заптије и жичаху пешке њих 6 По њима иђаше остали караван, а скоро за 60 корачаји, иза 

свега овог, јашеше бесну халатину један св. отац из Патриаршије, за којом подиграваше наш 

шумадински дорачић, а за овим јежђаше ужасна монастирска људина на високом ћоровом вранцу, 

сав од главе до пете наоружан дивним оружијем, док неимађаше на себи ни за 3 гроша одела. За 

целим караваном иђаше још неколико заптија.  

Цео караван очекавао је у Пећи да га води прота Стеван пећски, диван и прекрасан човек, 

којега је умолио цео меџлис (савет суд) пећски са кајмакамом, да то учини; јер је веле он овуда 

познат са свим Арнаутима, (о којима се и сами Турци сумњаху да су сви отишли у скадарску нахију) 

које га и воле, боје га се и штују га. Како је било у нашем каравану и неколико кола са женскињем и 

децом, која се једва мицаху по дивној и равној, као длан, ама савршено без икаквих путова, 

Метохији; како наш диван и честити патриаршески св. отац истинити патриот X: Максим проигуман 

хиташе да што пре дође у Дечане,прота пристаде да напред иде; цео караван одобри то врло радо, 

управо молећи га, да му прокрчи тако рећи пут, и пошто пројездесмо мимо село Белопоље: ми, св. 

отац, са момком из патриаршије, Радотом и прота, са сином, искрснемо пред караван и пођемо мало 

брже напред.  

О овом селу ми смо напоменули у прегледу села пећске нахије, а сада би се могло још само 

ово казати: да је дивно и прекрасно, и да се с пута види мала и нова црквица овог села, задужбина 

поменутог архимандрита дечанског Кирила, као што гласи натпис: да се види стара друга сада скоро 

у самим урвивама црквица, и још 4. урвине од бив: срп: св: храмова; да је ово село населио веле пре 

900 год: неки Павле, прозвани Бели, од белих власи, који је се звао Бели Павле; да су се одавде, и из 

овог краја, скоро сви потомци овог Белог Павла, кад су Турци покорили ову српску земљу, 

разселили и у Црној Гори населили нахију Бјелопавлићску, а млого их је се и изтурчило и т: д: 

Данашњп ови овдешњи Белопољци несмеју да се зову Белопавлићи због оних у Црној Гори и због 

Белопавлића садањих турских бегова, а некадашње српске велике властеле, веле, од краљевске лозе, 

која је старија и од св. Неманића и т: д:  

Кудгод се човек обрне, и кудгод погледа ма на коју страну, свуда, и на сваком месту, види све 

саме урвине и развалине, које натурују тужне и чемерне мисли, те загорчавају и оно мало дивних и 

прекрасних тренутака, које дају месност, васдух и прекрасан божији створ свега и свачега, само што 

се незове садање људско но божије. Тек мало да се човек окрепи и оснажи, које од тешка пута, 
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умора, а нарочито гада, са кога у мал се неполуде ... а оно вам изађу пред очи све саме урвине и 

развалине, саме гробнице и пропасти неке не само целих појасева и поколења, но и целих народа.  

Што су у нас у кнежевини свуда све саме урвине и развалине, скоро се може и протумачити, 

кад се узму у обзир непрестане војне и крајине, које наше са Турцима, а које и главно опет наше и 

маџарске, наше и немачко-маџарске, наше и руске са Турцима; и т:д: али што су ове овде, оволике и 

вако силне, то је ужасно питање, на које, чини се, још је теже, но у нас одговорити? У нас ће вам о 

томе казати и погдекоја старина и прибелешка на њој, као ова на Еванђељу цркве Рабровачке у 

ваљевском округу дан: књежев: Срб: која гласи:  

 

† Ñåãî ëhòà 1787 ²àíqàðà äàí 7 ïîYå ðàòü öàðèöà 

Ìîñêîâñêèà Åêàòåðèíà è ²îñèôú Öåñàðü ñî Òqðñêèì 

öàðåì Ñuëòàíü Àáäèëîìü Àõìåäü è—u òî äîáà ìíîãî 

ìåòåæ áûñòü u ïðåähëè á~ëèãðàäúöû è ìíîzè 

õðèñòèíå ïîðîáèøå ñå è öåðêâè ïîãîðåøå, à 

íà¿ïàYå q ïðåähëè Âàëhâñêîè ïðèäå ïàøà ^ Ñêîäðà 

èìåíåìü Áqøàòëè¿à è ø íèìü Öèìèðîòà è ïîïàëèøå è 

ïîõàðàøå ïðåähëü Âàëhâñêu è öåðêâå è ìîíàñòèðå 

èzãîðå.... Ìîíàñòèðü Áîãîâà Ê|à õ”ð¦ ðâ¦ Ãåwðã¿#; 
ìîí¦ Ðûáíèöà õð¦ ñâ¦ Ïåòðà Âåðèãå, ^ Áà" öåð¦ 

õðèñ¦ Ïðåîáðàæåíè" Ãîñïîäíà; q ÊðYüìàðq öåðê¦ 

õð¦ ñâ¦ Íèêîëà#; q Ïåòíèöè õð¦ Uñïåíè"¦ 

Áîãîðîäèöè; q ìîí¦ Ïuñòèíà õðàìü Âîâåäåíè" 

Ãîñïîäíà; q Áuêîâöu öåðê¦ ñâ¦ Íèêîëà; q Ïëuøöu 

õð¦ ñâ¦ ²wàíà ðîæäåñòâî q Áðàíêîâèíè õð¦ 

Àðõàíåëà; q Äàêüìèðu õð¦ âîâåä¦ Á  Ãöå q Íîâàöè 
ìîí¦ õð¦ ðîæä¦ Á  Ãöè; q Äèâöè öåðê¦ õð¦ ñâ¦ 
Ãåwðã¿#; q ¤áuYèþ öåðê¦ õð¦ Àðõàíãåëà; ìîí¦ 

]åëè~ õð¦ Àðõàíãåëà; Îó öhëîè âàë¦ ïðåä¦ îñòà 
ñàìî äâà õðàìà ìîí¦ Ãðàáîâàöü è q Ïàuíè öåðê¦ 

ñâ¦ ²wàíà ÏðåäüòåYè ðîæä¦ Ñâå ïðîYå ïîãîðå è 

îïuñòå è ïîðîáëåíè è q òîìú íäåêè âå Êå Yu ñå äà 
Íåìàöü âðà Êà Òuðêîìü Áåëèãðàäú è ïðåähëü 
Áåëèãðàäñêu è ñâàêà äuøà zàïëàêà è äåñåòè 

Àâãuñòü äàäå Òuðêîìü Áåëèãðàäú è äîèäå ïàøà u 

Áåëèãðàäú è ôåëüäìàðøåëú Âëèñå îòèäå ïðåêî Ñàâå 

ñåãî ãîäà 1,792. Èzãîðå öhðêâ¦ ÄèâàYêè õð¦ ñãâ¦ 
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îöà Íèê¦ 12 Àâã¦ 1,789 òîãäàè è ìîíàñòèðü 

ÁîãîâàÊà.‟‟  
 

Наше неје сад овде разбирати и о узроцима, са шта је што разорено, што остављамо до друге 

прилике, но ваља нам само ово напоменути: да смо у овим и подобним мислима, у место да се по 

свом обичају, путујући на коњу одморимо) дошли до спрам село Лође, у којем су сада све саме 

потурице ван две још, ни српске ни арнаутске, куће. Тако рећи из целог села изтрчале су пред нас 

потурице, или као што их овуда сви зову Арнаути, наоружани од главе до пете, па видевши проту, 
који се чињаше да их невиди, поздрављаху се најљубазније са овим, а на нас, на калуђера, а нарочито 

монастирског момка, пречаху се и шкргутаху зубима жалећи што смо с протом.  

Дивна је и прекрасна месност, ова овуда, као и даље одавде старе Метохије да се описати 

неможе, но на жалост сва је напуњена све самим гробовима и гробљама, а нарочито крај пута, која 

су, као и код нас наша, обрнута истоку. Тек по гдекојег цариградског Османлије, или у Цариграду 

учећег се, а овдешњег родом, хоџе и дервиша, обрнут је југу, или тамо правоверачкој ћаби. Мимо 

овог села прошли смо мирно, и у колико нам је прекрасна месност зачињавала милинама, дивотама и 

пријатностима све терете и горчине, утолико је више у селу Раушиће, такође чистом и само 

потуричком, прибављено горчине, жучи, кидливости и жудње да се једном разкрсти са овим 

дивљацима.  

Тек што смо дошли били спрам овог прекрасног села, у ком је и џамија зидана од старина 

српских, и тек што смо били скоро спрам средине огромног и прекрасног старосрпског гробља, које 

је прота са сином у обичном растојању већ био прошао, али иза једног биљега. ..искочи наоружан 

Арнаутин са наслоњеном пушком на надгробни биљег, управљеном право на нас, па још и запетом! 

Он је почео био и нишанити право на нас, ваљда држећи да га невидимо и да га неје ни прота видео, 

кад је овуде прошао. Наша дивна и чудна делија у једном тренутку, на својој високој и ћоравој 

сексани, била је на његово велико чудо и његову пренеражену и изнењадну од тога престрављеност.. 

баш више њега, поздрављајући га арнаутски! Арнаутин је се наш тргао, изненадио, а наша му делија 

захтеваше ватре, да запали дуван у лули. Разговарајући се с њим задржавао га је све дотле, докле 

несмо измакли за едан добар дуге пушке пушкомет; па онда и сам ободши коња стигао нас и псујући 

прекоревао калуђера што га увек води са собом, а недаму да дели овакве изазиваче и где треба 

мегдане. По свему се види, да је овај у заседи био прави и најокорелији разбојник, који је можда пре 

два дана на овом пустом месту, убио она два трговчића Срба, који су ишли из Призрена у Пећ. На 

месту где је који од њих пао, и где су и остали мученици на правди бога ни криви ни дужни 

попадили, стоје већ поприличне громилице набацаног камења, као знаци места погинулих.  

Овај нас је случај страшно био потресао и произвео у нама такву одвратност, укоченост и 

хладност спрам свега и свачега, да нам је био и живот омрзао. Потрешеност је била толика да не смо, 

(по својој навици и неодоливој вољи да сваку припутну воду пробамо и пијемо били жедни или не,) 

ни пили, ни пробали воде са силних и млогих кладенаца и студенаца, са којих је ово разбојничко 

село далеко и далеко чувено.  

Довде смо ишли право к југу, а од овог села обрће се југозападу; те се долази у село 

Љубаниће, такође, као и ово горње у прекрасној месности. Више овог села одвоја се ђаковички пут 

од дечанског, и ми остављајући праву метохијску равницу, већ скоро допиремо до најнижијих 

огранака огромне Жљеб планине, која са југозападне, западне и западносеверне стране, као полулук. 

или полумесец, опкољава Метохију и то са разним својим именима. Прогаав мимо окрајке овог села, 

напуњепог самим кулама озиданих од све самих српских старина и старог срп: надгробног и из 

светих храмова и зграда камења, на којем има и шара и натписа, па чак и крстова српских. Баш на 

једној ужасно високој кулетини, која раздвојаше две улице овог села, а излазише као угао неки на 

главни пут, стоје трагови од овог натписа, прекрасно и дивно урезана на отесаном и углачаном 

белом мрамору, који у одломцима ово преставља:  
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‚‚âüïëümåìè~ ~åäèíîðîäíàãî ñûíà.... 
äqõà....  

ëhòq... # çÓ. wÓ. ã Ó. èíäèê... õðèñòq 
ðîáü... ‟‟ 

 

Иза села, а у прекрасном пољицу, под једним огранком помињате планине овде тако зване 

''Краљев двор'' стоји дивни и прекрасни тако звани, ''Краљев извор, или студеньц!,'' са најбољом и 

здравијом водом у целој Метохији. Овде је, веле, свако вече, кад је лепо време било, шетајући се 

долазио св. краљ Стефан Дечански, Душанов отац, пио воду, забављао се и уживао дивне и 

прекрасне месности. Говори се да је овај студенац и био узрок што су подигнути још за 1 1/2 час 

југозападу хода тако звани Високи Дечани, јер је се св: краљу допала ова вода и месност, а Дечани су 

даље подигнути с тога: што је још св. Сава разорио некакве идолопоклоничке и јеретичке храмове, 

(где су данас Дечани,) и почео градити православну цркву: па га у тој грађевини и смрт затекла, те 

тако и недоврши ту своју грађевину.  

Ми смо се код овог, сада скоро разкопаног и занемареног, кладенца мало поодморили и 

наслађавали се сведивним погледима и виглеђима на све стране божијег света. Скоро нага гола 

арнаучад, скупила су се била око нас, питајући нас, по свом обичају: а одакле сте, и куда ћете, шта 

сте, шта радите, што пролазите овуда, што пијете воду, и зашто баш ову воду са краљевог студенца, 

што се ту одмарате, што свуда гледате? и т:д: Наравно је, да је се морало не само најучтивије 

одговарати на сва ова питања свој овој дечици од својих 8-10 год: него им је се морало давати и 

новаца: јер најмања увреда, па ма и најневинија била, изазвала би пушкарање од њихових старијих, 

који су се за све на свету прихватали, само да се породи свађа и инат.  

Несмо ни 10. минута одавде измакли, а стиже нас цела чета наших метохијских Срба, 

српкиња деце, момака, девојака, стараца и баба, које све иђаше да се поклони своме св: краљу. 

Женскиње је се; (са чељађу, које све без разлике овде зову ''робље'') било ужасно уморило, да је се 

већ једва мицало, а мушкиње наоружано, весело и слободно иђаше ни најмање незазирући од 

потурица, или Арнаута, који се страшно боје скупљених Срба, па ма ових било само неколико душа. 

Идући донекле с њима заједно, прођосмо мало село, Стрехоце које се види да је врло богато и 

велико, са две зидане џамије, млогим кулама. све од самог тесаног и углачаног старог срп; тробојног 

мрамора.  

По путу су разбацане и излупане целе колоне дивно и прекрасно украшених бив: стубова, као 

лавовима, орловима и другом животином, па чак и грбовима српским. На свакој слабијој и 

подводнијој месности пута, и крај овог метнуте су, без икаква реда и поредка, целе прастаре 

срп.поклопнице, надгробни биљези по свој прилици чак и часне трпезе и остале, за Србе и српство, 

драгоцене и свете старине и светиње српске, разне старим српским вештим и худужественим, сада 

непостижним, рукама. Кад вам се већ додија јахати на нашем шумадинском коњичићу, а управо и 

боећи се да несломије, увије, или угане све четири ноге, (а ми с њега враг несломијемо) по овим 

провалијама и испод, и мимо, наше драгацене, неисплатиме и непостижиме старине, — мисмо 

сјахали: једно као што рекосмо да не би врат сломили, (што су и сви остали учинили) а друго да у 

сваки знатнији и особенији камен загледамо не би ли ма на којем нашли какав натпис.  

У пољу су и с једне и друге стране пута потуричке, или арнаутске, жене радиле, а ови су се, 

наоружани од главе до пете, кокорили око њих, на нас пречали, дембелисали, и од млогог седења, и 

дугог времена протезали се и зевали у густим и добрим ладовинама, под сенкама још од св: српских 

Краљева и Неманића засађеним дрвима.  

Ношња и мушка и женска неразликује се ни у чему од месне српске, само су им оптоке на 

доламама и чакширама плаве, док у православних затасито плаве, па чак и црне, као знак туге за 

косовском погибиом Срба и српске царевине, Завирујући, као што смо рекли, у сваки особенији 
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камен, биадосмо срећни да нам се бар колико толико, (кад неје срећа да је подпуно) труд награди. И 

одиста на једној поклопници познаје се још овај натпис:  

 

‚‚ † ðqñàôè" ìîíàõèíà ðåêîìà æqïàíèöà Ëèöà  

ïðåñòàâè ñå âü ëhòh # ç Ó. w Ó. è Ó. ã Ó., áîãü 
äà ïðîðòèòü ~‟‟  

 

На едној плочи, која ће по свој прилици, бити часна трпеза ниже крста стајаше ова год:  

 

‚‚ # à Ó. ì Ó. d Ó.‟‟ 
 

и на једном доцнијем, а грубо и невешто урађеном простом надгробнику опет ово: 

 

‚‚ † uáèøå òàòàðè Æèâàäèíà ñüäåðàøå ~ìîó 

uâñþ  

êîæu ïðåäü òàòàðüõàíîìü ëhòà # àÓ. õ Ó. ö Ó. 
ã Ó. è áûñòü  
ïîãèáüëü âåëèêà‟‟ 

 

На прекрасној високоравној коси више овог села и поменутог Љубанића познају се огромне 

урвине и развалине, за које Причају да су били дворци краљева српских. Око ових двораца, и иза 

њих, и данас се виде млоге рудне јаруге, из којих је се вадило злато и сребро, од Неманића па све до 

најскоријих времена, а у којима су се сада сасвим све жице зетрле, и народ од млогог насиља, посла 

и рада око ових утамањен и изтребљен. Спахије метохијске до скора су вадиле руде, а за дворце 

краљеве вели се: да су биле царске српске благајнице, и да је ту силан новац, разуме се српски, 

грађен. У околних потурица има млого златног и сребрног српског старог новца, као и разних 

ствари, оружија разног, светих утвари, па чак и књига и икона.  

Мало даље од поменутих урвина, од старих српских кузница и двораца, стоји ужасно огромна 

пећина изсечена рукама људским у самом самотвору, а у њој је преко 60 повеликих соба, у којих 

се и данас познаје све и сва зашта су биле и чему су служиле. Прича се да се из ових пећина може, 

кроз просечен под планински пролаз, и по у њему начињеном путу проћи и доћи чак до Плава и 

Гусиња са једне стране, а са друге до Призрена, Дибре, Скадра и Драча, па чак и Елбасана, Београда 

(арнаутског) и Костура. Ово ће, по свој прилици, као и свуда, бити мало сувишно и претерано, али је 

ова месност, мимо тога од неописане важности за нас, само кад би се могла. прегледати и испитати.  

Од овог села иду још села Љубуша и Дечани, где Дечанска. Бистрица раздвоје пећску од 

ђаковачке нахије. Још се пролази мимо село Истинић и Црвенибрег. У Истинићу су потурице, или 

сада тако звани Арнаути, махом изгнаници из дан: кнежевине у време кнеза Милоша и нашег 

ослобођења. Они се још и данашњег дана зову Лукићи, Братићи, Мукићи, Ђекићи, Петковићи и т:д: 

Они, као и околни, страшно мрзе на Кастрате, мало племе, пре неколико година, турском владом 

овде нарочито због шкипског језика, насељено из скадарске нахије. Њих има само до 500 пушака и 

славе св: Ђурђа, као и други дошљаци Хоћани, којих је свега 200 пушака. Овуда још живе стари 

остатци Гавриловића, а садањи Гашани, који славе св: Петку и Јована и има их, које овуда, а које у 

Ђаковичкој, тако званој Малесији (Црној гора од мал гора и зи црни) до 5000 пушака.  
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Са православним, који ове славе, рођакају се, Перишићи, или Бериши, славе св: Николу, а има 

их које овуда, и у вуч: нах: до 3,000 пушака. Крастенића или Краснића у овим двама и вуч: нах: има 

преко 6,000 пушака, а славе св: Аранђела. Овуда и у околним нахијама живи још до 1.700 пушака 

Шаљана или Шалиновића, који славе св: Ђурђа. Нема никакве разлике међу свима овим и Србима до 

те: што они хоће да говоре више арнаутски но српски, који боље од арнаутског знају, и што Кастрати 

нетачно па и скоро никако и незнају српски.  

Истоку одавде на планини Гргочу, као огранку планина, које раздвојају равну стару 

Метохију, од пустога и проклетога равног Косова поља, а више села Грчоца, виде се дивне и 

прекрасне урвине од града Деспота Ђурђа Бранковића, у ком је, веле, увек зими становао до смрти 

своје. У развалинима и урвинима овог града и данас се веле и познају све собе са живописом и 

осталим непокретним стварима, а на сред града и сада стоји скоро целокупна црква са 12 кубета, 

веле са живописом и овим натписом, како су га могли снимити они који нам га дадоше, а за који у 

главноме јамчимо, али у појединостима не:  

 

 

‚‚†Èzâîë~íè~ìü wöà ãîñïîäà, ïîñïhmåíè~ìü  

ñûíà ñïàñà è ñüâðüøåíè~ìü äqõà æèâîòâîðåmà  
ñè ñâåòûè è áîæüñòâåíûè õðàìü ïðîðîêà è  

Yþäîòâîðüöà áîæè" Àìîñà ïîïèñà ñå òðqäîìü  

è ïîòümòàíè~ìü áîãîðîæüäüíàãî äåñïîòà  

Ñòåôàíà ñûíà ñâåòàãî öàðà Ëàzàðà, 

ãîñïîäèíà  

Ñðüáëè~ìü, Zåòè è Ïîäîóíàâèþ âü ëhòh  

# çÓ. öÓ. ã Ó. ¿ Ó. èíäèòèîíà ë Ó. ...„‟‟ 

 

Становници овога села сад се сви позивају Клименте због тога што славе св: Клименту, а 

потурчили су се 1819 год: као и остале потурице, или сада тако звани Арнаути, они још говоре 

српски, а арнаутски нимало.  

Северу од овог градића и села стоји и данас скоро цела, а огромна кула, веле Јеринина, а као 

што овај натпис гласи, биће овај град Деспоте Стефана, сина Лазаревог, а не Деспота Ђурђа 

Бранковића и његове жене Јерине. Покрај ње протиче речица Девич, која се ниже куле улева у 
пећску Бистрицу. Кула је ова на једном огранку планине Подградске. Недалеко одавде је село 

Бућани које је се сво листом 1857 год: изтурчило. Најглавније је племе у целом овом селу 

Стајковићи, са којег се и сви становници овог села тако зову па и сва околна села и племена. Ови 

Стајковићи још незнају арваутски, али се власт турска и за то стара, давајући им без икаквих 

трошкова девојке чак из скадарске, ђаковичке, и елбасанске нахије, а нарочито скадарске и 

ђаковичке арнаутке латинке. 

Турцима је стало само до тога: да се овуд свуда неговори српски, па ма се говорило и 

француски, инглески и како хоћеш!  

За једно пола часа до Дечана монастира почне се ићи право западу ждрелу планинском, крај 

којег вечно хуји и жубори бистра а студена дечанска Бистрица. Она је, као и све планинске речице, 

страшно брза, са чега је и добила старосрпско име ''бистра'' које значи то исто што и данашња наша 

реч ''брза''. Цела околиница обрасла је шумарцима и благородним воћем засађеним још у доба наших 

св: Неманића; мириси разни слевали су се у један свети надземни, а бистра Бистрица беше се разлила 
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по овој дивној месности те све изгледаше као да се приближујемо рају, до кога се долази преко ових 

дивних и неописаних милина, красота и пријатности.  

Може се преставити себи, с каквом смо нестрпељивошћу очекивали само једном да видимо 

свете Дечане, кад су их они, који их у години дана понеколико пута виде очекивали с таквим 

нестрплењем: да су сваки час узвикивали, погледали и т:д: Тек што изађосмо из једног шумарка 

поплављеног валима изливене Бистрице кад се у један мах. . . . засија свети крст и кубе дечанско са 

светим и дивним Дечанима. Цела наша дружина, као неким чудом, поспада с коња, коњи не само 

застадоше, но још о посрћаху унапред на предња колена изненађени овим чудноватим блеском, Наш 

се, под нама, трже, зачуди клече па мирно као јагњешце загледа се и сам у блесак, који долазаше од 

св: Дечана. Ово се догађа коњима не само свију вера, но и ових господарима, са чега сви и држе ове 

за свете. Све што беше православно одпоче се крстити, неки и метанисати, и молити се Господу 

Богу.  

Дивота и красота неописана је, као и ваздух љубичасто-руменикаст и одблеск од светих 

Дечана, које све попуњаше а довођаше у једноставност неоценима местна милина. напуњена, тако 

грубо да се изразимо, једноставним и нераздвојним мирисом, у коме се прси шире, крв умилно, 

мелемски и смирено тече, душа ведри и осећа се право и потпуно свето блаженство. Одавде већ нико 

и неје јахао коње, но онаке пешачећи ево нас већ и пред огромним вратницама испод бивше огромне 

краљеве куље сада више од 3/4 порушене, која лежи, као и сами Дечани, на једној поузвишеној 

равничици. Усхићени светињом и дивотом Дечана заборавља се на његову прекрасну и дивну 

околину, која га опкољава и то са севера овде одвећ валовита и подубока водом и коритом дивна 

Бистрица тако звана Дечанска Бистрица, преко ове подиже се скоро сасвим жућкастоцрвеникасто 

брдо, које зову ''Црвена стена'' или брег.  

На вршку његовом стоје још и данас ужасне развалине, урвине и разсипине од великог и 

силног града, у којем се и данас налазе млоге и разне ствари са прастарим српским оружјем, међу 

којим се одликују особине врсте правих српских ковница мачеви. Они су дугачки скоро до 6 педљи 

са обе стране оштри, а при врху с једне стране, као полумесец, кад је још млад, извађени. Ниже 

урвине вода одрања силне костуре људске. Град је се овај пружао са врха ове планинице па до у само 

корито бистричино, и види се да је направљен био да заштићава дивне високе Дечане.  

Планина је обрастла дубовом шумом, и ако је монастирска, калуђери несмеју је сећи ни на то 

брдо ићи. Све су то прекрилили и преузели Арнаути. Они су нашли и силне и млоге мачеве, па их 

продавали осталима и калуђерима, а млоге раскивају на разне своје потребе. Са јужне стране подиже 

се планиница тако звана ''Борје'' што је обрасла сва борјем, које је у старини нарочито овуда сађено; 

јер га у околини нигде нема.  

Одма до ове планинице стоји друга тако звана, ''Костење'' или како ми кажемо кестенова. Ово 

кестење непрестано секу и утамањују Арнаути само да се неби монастир њим што користио, а иза ње 

је планина ''Дечан'' на којој се још познају урвине такође од некаквог бив: огромног града. Град 

Дечан, ако је се тако звао, као и онај на оној црвеној стени, изгледа као да неје тако давно разорен. 

Југозападно подиже се планиница тако звана ''Лође,'' више ове ,''Папрадница,'' па ''Подкоље'', иза које 

иде високи ''Пљеш,'' а сјеверозападу ''Ћелије'' тако прозвана планина што у њој и данас има још 

преко 25. испосница. Ниже ове иде ''Котлеш''.  

Изузев високи и дугачки Пљеш, који иде чак од Призрена па се везује са Рожајским и 

Новапазарским планинама, на свима напоменутим планинама и брдима око високих Дечана, познају 

се још и данас трагови од развалина и урвина градова, који су бранили и чували ову светину од 

дивљих азијских чорда. Око Дечана је било 12. градића, међу којима су три најјача била у равници, а 

девет око монастира на високима огранака Пљеша.  

Ови су градићи били узрок, што су се Дечани до сада одржали, а не спутност са главног 

друма, као што онако напамет прича Г. Гиљфердинг и остали. Па и те, као што причају, спутпости 

нема, јер је монастир са главног пута, који пде из Призрени у Пећ, Босну, Ерцеговину, Скадар, Црну 

гору и т:д: (а посреством Призрена везан је и са Маћедониом, Тракиом и осталим земљима) само 2. 

часа пешачког хода на страни. Овај простор од 2. часа и у оваком равном месту, не само да неје 
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никаква спутност, него још и привлачност за дивљаке разних азијских чорда па је дакле, и питање, 

кад су, и у које доба, порушени ти градићи?. На ово ће нам одговорити прибелешка на једном 

дечанском Прологу, која гласи: 

 

‚‚âü ëhòh 1687. èzèäå Àðàïü ïàøà ^ Àìàòîëö è 

ðàzñèïà îêðåñòü ÄåYàíñêè~ ãðàäîâå è îïëåíè 

Ñðüáëè è áûðòðü âåëèê¿é ïîíîðö ãëàäö è êqãà.‟‟ 

è¦ ‚‚âü ëhòî 1692. èzèäå Óàòàðõàìü ðî Óàòàðè # 
ðÓ. öÓ. è ðàzñèïà ãðàäü ÄåYúíü è ãðàäü Êðàñíè è 
ãðàäü Ëî Êèöè è ãðàäü Þíèêúü Ïëhñèâèöu è ïðîYè~ 
äåYàíñêè~ ãðàäîâå. Òî ëhòî áûñòü ïîãèáüëü ðîäu 

ñðüáñêîìu è íàðîäu ïðàâîñëàâíîìu.  

Î, ëåëå íàìà uáîzèìè è ñèðèìè zà å Ó. ëhòü 
ñhäå ïîãàíè öðüíîãëàâü Òàòàðõàíü è ðàzñèïà Êåë¿è 

ëàâðè äåYàíüñêè~, îïëåíè è zàïàëè ïîãàíèí 

öðüêîâú Ïàíäîêðàòîðîâu è òuðYè þ ïîãàíè ïî 

ìèëîñòü ïàíäîêðàòîðîâà âü âèäu ëåâà qáèâàåòü 

õîæu, è ðàzñèïà~òü ïîãàíèõü îãüíü èzü êèâîòu ñâ¦ 

êðàëè> è ñâ¦ êðàëèöå ²åëåíå. Áîãü îïðàâäà~òü 

ðâîèõü ðâåòûõü.‟‟  

 

Од ова доба савршено с дана у дан све више и више пропада наша права, краљица и царица 

непријатељима српским, названа стара, Србија. После овог Татархана са 190,000 Татара, почело је се 

све и сва турчити. У ово доба потурчили су се сви тако звани ''Краснићи'' или Крастенићи, који су 

прозвани од поменутог града Красног на Црвеној стени, или брду. Ужасан је покољ био овуда тако 

рећи до јучерашњих данова. У градићима овим око Дечана, бранећи свога св: краља и своје светиње, 

падале су главе српске; те тиме одбијале напор и навалу непријатељску.  

Докле стојаху градићи ови, живљаху још Срби у својој домовини, а кад их 1697 год: сравнише 

са земљом и разорише Татари, онда оставише саму али изтурчену нејач, јер старији сви листом 

изгинуше, сво млађе и угледније женскиње, које развукоше по свима светским трговима и 

продадоше, а које у највећим мукама и под ударима турске сабље и турског насиља пропаде и сбриса 

се с лица своје земље. Нема ни једне бујице бистричине, или које друге речице, која би се обишла, а 

да неодроњава ужасно велика и силна тела, (костуре) српска; нема ни једног места, а да неје усејано 

срп: костима, српских бораца за своје св: Дечане, св: краља и Јелену: но и свеци српски несу онда 

онде бадава стојали, и они су одбијали непријатеља и утамањивали им силу и мложину.  

Татархан је побеснио и препукао, хоџу му убио павши предвратни лав, војску разпрскао 

ужасан и страшан тресак и пуцањ из гробнице св: краља и св; Јелене. Како су и колико су тада 

страдали и пропали околни Срби види се, осим непрестаног и насилног турчења од то доба па све до 

данас, још и из овога: у целој околини, по налогу самих турских власти, несмеју живети православни 

Срби! Благодарећи овим оваквим тајним и ужасним наредбама, као и овима: да православни Срби 

немогу имати соспствености, данас готово овуда и нема православних Срба, но је све сама овејана 

потурица, или као што се ова сама зове Арнаутин!  
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Пре је 20. год: било: 1. у Јунику 28. к. 2. у Белају 13. к: 3. у Лоћанима 25. 4. у Дечанима 12. 5. 

у Љубовићима 18. 6. у Црнобрегу 13. 7. у Крушеву 9. 8. Дубовику 13. 9. Батуши 11. 10. Грмочелу 6. 

11. Храстовици 9. 12. Дугоку 17. 13. Прилипу 17. 14. у Г. и Д. Луци 25. 15. Нивјанима 15. 16. 

Стрехоцу 22. и 17. Истинићу 5. кућа, а свега дакле у околних 17. села преко 163. куће, а сада их у 

свима тим селима. нема ни пуних 10. кућа. Истина, да су се Срби у овим селима, као православни, 

савршено затрли и утаманили, али су још остали, и са свима до тадањим мухамеданцима, као 

мухамеданци и под именом Арнаута. За неколико година они ће одиста сви бити прави Арнаути, или 

Шкипе, јер им деца већ слабо што знају српски.  

Но има друго нешто, што казује недавнашњи живот Срба православних у овим крајевима, 

које напоменусмо. Међу осталим у Белају, који је 1 1/2 ч. од Високих Дечана западу, стоје још и 

данас урвине од пет српских цркви и једног огромног монастира са огромним и силним 

старосрпским гробљем, украшеним разним украсима и изрезинама. У њему је сада преко 30. кућа 

пола мухамеданаца, а пола римокатолика. Овде је била знатна и далеко чувена Белајска печатња 

сувременица Ободске Црнојевића и осталих српских печатњи, које Подржаше нашу веру и народност 

баш у оно доба, кад их је требало подржавати; али их на нашу општу, славенства и укупног 

хришћанства, несрећу неодржише баш онда, кад је требало да развију највећу своју снагу и да 

постигну свој највећији и највишији јек.  

Монастир овај, причају био је од 13. кубета, а сав је, као и бив: цркве, озидан био од тесаног 

мрамора и изшаран, као Грачаница, и остале наше старине, прекрасном и добром, црвеном, старом 

српском опеком. Једни виде да је изпочетка био женски и да је у њему живела св: Јелена сестра св: 

краља, и мајка му, па доцније тек, пошто се затарише калуђерице, он је обрнут у мушки монастир.  

А да је то одиста тако тврде нам преко 25. испосница у околини белајској, међу којима је 

најзнатнија св: Краља, св: Богородице, у којој су млоге књиге писане, св: Јелене, у којој се и данас 

налазе целокупни свеци у правим српским одеждама са натписима око, и поред, глава и т:д: Шта 

више још стоји и бела ружа св: Јелене, а близу св: краља црвена, коју већ дотамањују. Међу белом 

ружом св: Јелене подкрада се по која и црвеникаста, али тако редка да се једва даје приметити.  

И у овој испосници стоје главно само чисти срп: свеци, као св. Сава први, Арсеније, св: 

Симеун Немања, св: Симон, св: Феоктист, св Милутин, св: Давид, св: Будимир, св: Владимир, и још 

млоги други. Св: Будимир и Владимир, уписани су после пропасти Неманића. Особито је наша св. 

Царица волела свеце све само женскиње, којима је уписана сва црква, или ова испосница, изузевши 

олтар, у ком су, међу неким знатнијим туђим, они и други побројани српски. Око бив: монастира 

лежи огромно гробље, као и око оних 5. цркви, које непрестано, по нарочитим налозима турских 

власти, лупају и утамањују. На гробљу има и натписа силних но наши св: оци, кад су смели тамо да 

иду, несу ни помишљали да их препишу; те тако и незнамо какви су и из којег су доба. Један нам је 

се обећао послати снимљени натпис са овог св: монастира, макар га главе стао, па то до данас не 

учини. Тек у једном другом месту даде нам један од отаца овај натпис о коме, као и о свима, које ми 

не снимасмо, не можемо јамчити не због што би се сумњали: да ли одиста постоје? но само с тога 

што незнамо: да ли су их могли не стручни људи најверније и најтачније, прочитати и према томе 

снимити: 

 

‚‚ † .....wáíîâè è ïîïèñàõü ñè ñâ¦ è áîæüñòâåíè 

õðàìü wñíîâàíè è ñüzèäàíè ñâ¦ Âëàäèìèðîìü ..... 

Ìèëqòèíîìü, ... ðàzüñèïàíè è ïîðqøåíè ïåðñê¿ìü 

öàðåìü Ïà¿àzèòîìü âü ëhòh # sÓ. w Ó. ö Ó. í Ó. ãðhøíà 
ðàáà êv Ãðà Ìàðòà ðhêîìà Ìèëåâà ~ãqìåíè¿à ëhòq æå 
ìèìîòåêqmq ^ Áîãà ñëîâà ïî ïëüòè  
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# sÓ. öÓ. à Ó. ¿Ó. ...‟‟ 

 

У Лоћанима, Дечанима, Црнобрегу, Растовици, Грмочељу Г. и Д: Луки, познају се још и 

данас.развалине од 25. које бив: монастира, а које цркви, око којих је силно гробље са разним 

натписама. Тако су исто и у Прилипу развалине од некаквог монастира са ћелиама, а има и огромно 

старосрпско, с натписима и украсима, гробље. У Скивјанима стоје и данас огромне развалине такође 

од монастира неког, огромно гробље, часна трпеза и огромна нека плоча са натписом, о којој ћемо 

после говорити, а у Дугоку је такође разорена црква, или монистир, са силним и огромним гробљем 

старим српским с натписима. и украсима, а и новим. На једноме од ових новијих пише: 

 

‚‚ # àÓ. jÓ. ö Ó. äÓ.  uáèøå Òàòàðõàíè ñëàâíàãî 
Yåëíèêà è âî~âîäu Ìèëqíà ÎáëàYèêà, Áîãü äà ãî 

ïðîñòè. Îóáè ö Ó. è å Ó. ïîãàìèõü òàòàðõàìü.‟‟ 
 

Тако исто има по 5. развалина од цркви, или монастира, са силним гробљама , у Крушеву, 

Истинићу, Стреоцу, Љубонићу и Дубовићу. У Батусима су прошле год: од целог монастира са 5. 

кубета, направили текију, у којој се клањају шехови садањи из оне исте лозе српске, која је давала 

најзнатније и врсније свештенике и калуђере целој овој околини, у доба српског краљевства и 

царства. У Јунику је разорено 9. цркви и монастира са силним и огромним ћелиама и зградама!.  

На сред Јуника је стојала, до пре 4. год: огромна тробојна зграда, која се још и данас зове 

''Школа.'' Она, је остатак старосрпске такође, која је била у целој дан: ђаковичкој нахији, а нарочито 

Ђаковици. Све вере и народности околне причају, да су при разваљивању ове огромне школе од 468 

соба, нађене млоге разне ствари и књиге, а нарочкто некакви огромни котлови и остало, о којем се 

као и о свему говори да је у турско доба, кад је се Ђаковица потурчила из ње овде главна школа 

пренета и ако је и за српско доба и овде био један део ђаковичке школе.  

Од те школе садањи јуничани направили су и подигли у свом селу 325. кула, из којих 

нападају на пролазеће. Тако је од места где је се васпитовала ''јуност'' постало село Јуник, а од самих 

зграда јуноша, или ђака, куле убојите; те казују две крајности: књигу и куршум, поштење и 

разбојнишство, скромност и необуздану бујност, смиреност и крвопролиће, тихост и гадан разврат 

скопчене у једну целину у дан: стањовника, као и све остале крајности и противности човечијег 

делања, Племе је сада арнаутско овуда свуда тако звано Крастенићско, (Краснићско) од којег су 

садањи Јуничани. Кроз ово је село и племе ишао стари пут у Скадар.  

— Ево нас и пред самом оградом монастирском. Са југозападне стране стоји помивњата 

некада од 9. бојева бивша огромна кула, а у исто време и звонара, са које је се видео не само 

Призрен, Ђаковица, Пећ и млоге околне паланке и околни св. храмови по Метохији, но и Шар, са 

својим највишијим источним огранком Љуботеном. Кад се уђе под ову кулу, ваља скидати и давати 

сво оружије (а тако исто и посоше) овдашњим правоверним низамима, који тобож чувају овај 

монастир. Ми несмо то учинили јер св: оци дечански не допустише, да се њпхова сабраћа (калуђери 

и принадлежности им) из Патриаршије, Пећи и осталих места тако срамоти.  

Као што рекосмо кула је ова негда била од 9. страшно високих бојева, од којих је први био 

висок за 5. хвати и сав отворен, престављајући вратнице, или брану, која је ималд за 5. хвата ВИСОКА 

гвоздена врата. Ова су се врата затварала спуштањем, на гвозденим ланцима, огромног затвора, или 

гвоздене, колике су вратнице при дну и врху широке оштре секире, којом су секли и утамањивали 

насртајуће непријатеље. Бој је се овај први сав сводио у свод, који је имао и свој кров.  

Тако рећи из овог крова подизао је се други бој, знатно ужији од првог, за својих такође 5. 

хвати висине. Он је имао огромне округле, па више ових, полуокругле, и горње четвороугалне 

прозоре. У њему је веле било 7. соба. Више другог боја, опет мало ужији од овог, подизао је се 

трећији бој такође од 5. хвата висине, са 7. соба и тројним прозорима од којих су дољњи били одвећ 
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широки, средњи округласто четвороугални; а горњи огромни и савршено округли. Више овог је био 

четврти ужији, па пети и т: д: до деветог боја. Девети бој био је, осим првог, од осталих најширији, а 

једнак са собама на дољњем, или првом боју, као и странама, прозорима и осталим, но у место 

трећих, или горњих редова прозора првог боја, у овом је стојала. свршена отвореност, у којој су се 

видела звона. Свега је ова кула била висока око 40. хвати, у знак четрдесет митарства, која пролази 

душа, изишавша из тела човечијег, а идућа, горе у небо.  

И с једне и друге стране садање урвине од бивше куле, којој прибелешку наведосмо из једне 

старинице, куљају правоверног цара војници, а идући од куле, на једну и другу страну разним 

зградама, седе турски официри, док у југозападном над садањом, и старом воденицом, стањују 

царски војници. Ови су захватили још једно здање које је подигнуто на развалинама старе 

''Гостиљнице и Болнице.'' Њима оволики просто не треба, али су га заузели: да би могли што пре ова 

здања порушити и утаманити! ради ове цели: лупају прозоре, руше пећи (фуруне) цепају помост 

(патос) подсецају рогове и чине остале вандалске ствари и т:д: само да би се што пре све то 

утаманило и да би једном нестало Дечана!  

Одма до ове бив: Болнице, тада, а сада Гостилнице, но турске насилне, а не добровољне и 

требујућих праве потпоре, стоју такође још и друга здања на бив: краљевској трпезарији, у којој је 

св: краљ обедовао. Сад је овде кухиња и остало, а даље на сјеверној страни ''краљевски дворац.'' У 

његовим дољним бојевима смешта се сада подрум и пивница, као и у трпезарије и кухиње, а у 

горњем је трпезарије, као и бив: коморе, брашнарница и т:д; У овом бившем краљевом дворцу стоје 

и данас понеке камене, доста пониске, клупе, међу којима је пређе, камени, а сада дрвени дугачак и 

узак, стол, за који седа по 600, неки веле мање, а други и повише душа поклоника. На зачељу стола, 

са источне стране, стоји још и данас камени краљев престолчић.  

У оно доба овде је краљ, са својима, обедовао, а у гостилници и болници поклоници, 

болесници и просјаци, а сада овде обедују поклоници, а у Гостионици тамо турски војници. Између 

овог бив: краљевског дворца и монастира, доцније је подигнут зид, који раздваја калуђере од 

садањих Турака, њихових војника, а пређашних Срба и поклоника. Тако је исто и са јужне стране 

подигнут зид, који раздваја садање турско официрско здање од монастира, ван западног зида и 

нешто јужног, и од засебног ограђеног огромног простора, у ком су амбари и коњушаре истоку за 

стоку и коње поклоничке. Насред овог дворишта, а са западне стране пред светињом српском, 

славенском и целог хришћанства, стоји кладенац од старине, који је, пре неколико година, 

поправљан, те му је стављен овај нови и скорашни натпис:  

 

‚‚ † Ñåè èñòîYíèêü ñîãðàäèõü Àãàòàíãåëú Õðèñòè Êú 
ïðè íàñòîàòåëþ Õ. Êèðèëó Ì  Ãðà âèñîêè ÄåYàíà Ì  
Ãôà ðåï. 12. 1864. Ðàèðòîðö Ñòîëå.‟‟ 
 

Пред воденицом стоји прастари српски неки камени споменик посред половине разцепљен. 

На њему имају доброту седети царски синови и војници. Он је дивно и прекрасно урађен и углачан, 

са прекрасно и чудновато усеченим у шарама натписом, којег има само до пола уздуж, као што је 

камен сачуван  

‚‚ † âü õð¦ ..... (2). Ëàzàðà ..... á .... 
z. è äî êà ð... Y..  

(4). âåäîõ .. (5). Yü íî þ Ìíè... (6). wYà... 

âèähò..  

(7). è ã Ãè  Ãä  Ãò  Ãñ  Ãë ... (8). òðèìèìü èâh..‟‟ 
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Овим засад и до бољих прилика и свршавамо овај опис овог дела града дечанског, или његове 

ограде, а то не за то што се нема шта више описивати, но што се несме и неможе од царевих синова и 

војника, који су сви из Анадола баш праве Туркуше (Османлије) па само вребају најмањи миг, па био 

тај ма на ком од поклоника, па да га одпрате на онај свет, а бољи не су ни ови околни изтурчени 

урођеници. Ево нас у другој прегради овога дворишта. Чим се уђе, кроз северна врата оног зида 

између монастира и бив: краљевог дворца, а сада и трпезарије и у неколико ћелија калуђерских, 

поклоничких и т:д: одма на зиду стоји плоча више бив: кладенца, која вели:  

 

‚‚Ñåè èðòîYíèêü îáíîâè ñå äðåâíè ñâ¦ Ñòåôàíu 

äåYàíñêîìu  òðuäîìü è íàñòî"íhìü Àíòèìîìü, 

Åðîìîíàõîìú, Ñåðàôèìà Åðîì¦ òî"æäå îáèòåëè äåY¦ 

þë¿" 24. 1846. Ðàèðòîðö Íàðòî.‟‟ 

 

Даље стоји на 4. дирека, звонара са 5. звона, од њих нека из Русије а до ње скоро изкопан 

бунар, за случај, ако би Турци забранили воду са оног прастарог, а доцније поправљаног кладенца 

пред монастиром, и на њему пише:  

 

‚‚Ñåè ðòuäåìàôö èzìîâà ðîãðàäè õ Ó¦ Êèðèëü 
íàñòî¿àòåëü íà Â¦ ÄåYàíè zà ïàì¿àò ìîãà îöà 

Àìäðu èíå íàèðòîðu Ñòîëå.‟‟ 

 

Више овог бунара подиже се здање, које је везано са оним бив: краљевским дворцем. Њега је, 

као што сведочи и предање и натпис у једној тако званој ''Шареној соби,'' (а и сво се ово здање зове 

''Шарени конак.'') подигао покојни кнез Милош. Соба се ова, у којој је натпис, зове, као што рекосмо 

и шарена, а још обичније ,''Књаза Милоша,'' као што и тај натпис ово исто вели:  
 

‚‚Íà 1836. ãîä¦ ì  Ãöà Àâãuñòà 2 ñàzèäàñ¿à ñå 
ïàëàòà âî ìîíàñòûðú ÄåYàíûõ, áèñòú õòèòîðú è 

îáíîâèòåëü Ïðåñâhàòëhèø¿è Ãîñïîäàðú êí"zú 

Ñåðáñêîãà Íàðîäà Ìèëîøú Îáðåíîâè Êú ïðè Èãuìàíu 
Fåîóèëu ðî á”ðàò~þ åãî.‟‟ 

 

Баш пред самим олтаром опет је преграда, која одваја повелику башту са источне, 

североисточне и до пола монастира јужне, стране. У њој је две три зграде, од којих у једној живе 

суманути и од разних болести патећи мученици, а у другој момци. 

Њихова је зграда баш над оним местом где је пређе било здање за разне монастарске 

рукоделце. Осим тога овде има и гробље, у које се погребавају не само калуђери овог монастира, 

него н болни, а овде умирући, поклоници, јер им се околне потурице не само недају погребавати 

изван града (зида) монастирског, но ни у овоме, осим овог места овде, држећи да ће их тако што пре 

утаманити. Међу овима је и гроб пок: Љубомира А Петронијевића, која је као и све напоменуте из 

турског доба и начина грађења, а само на урвинама прастарих и правих српских  зграда. У овом 

садањем дечанском гробљу има и таквих гробница које су готове, празне, и очекују ова једног, а она 

другог, садањег, или бив: монастирског старешину. Надгробни споменицп сви су довучени чак из 

скопљанске нахије, што тамо има овог камена, тамо се теше и овде за скупе новце (10 -15 д. ц.) 
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довлаче, као и по околини па и за све вере. Знатно је то што се ребњаче, зачелњаче, поклопнице, па и 

крстаче тако граде, да се сваки део за се направи и довуче па овде све то сложи и углави, те 

изгледају, као једноставан камени сандук. Оне су све од камена бигора, којег има и у нашој шаб; нах:  

Међу овим споменицима ваља да се наведе натпис на гробу пок: Мојсеја, који је се целог свог 

века, трудио и мучио, да одржи монастир, да незапусти, и да га неоруше Турци и околне потурице. У 

овим трудбама и борбама он је и дух свој изпустио из тела убијеног. Натпис му је овај:  

 

‚‚Zäh ïîYèâàåòü Õðèñòu ðàáü Ìîèñåè ìîíàõü 
ÏåòðîâèYü àðõèìàíäðèòü äåYàíñê¿è áuäè åìu âhYíà" 

ïàì"òü àìèíü. Ïðåñòàâè ñå âî ëhòà ãîñïîäí" # àÓ. 
jÓ. îÓ. è Ó. Àïðèëè¿à â Ó. ¿ Ó. äåìü.‟‟ 
 

Пред нама стоји још један гроб са овим натписом на својој надгробњачи: 
 

‚‚Zäh ëåæèòü õð  Ãñòu ðàáü Äàí¿ëú áèâøè ¿ãuìåíú 
ìhñòà ñâåòàãî ñåãî 40. ëhòü è áûñòú îáíîâèòåëü 

ñâ¦ ìhñòà ñåãî hëèêî Áîãü ïðîèzâîäè è áè 

ïîêëîíèêü æèâîïîñíîìu ãðîáu õðèñòîâu è ñâ"òîè 

ïðhñâhòëîè Ãîëãîòè è ïðîYèìü ñâhòèìü ìhñòàìü è 

áèâü âî ñâhòîè àòîíñòhè ãîðh. Ñåè Äàíèëü 

âèøåðåYåíè èì¿àøå ðîæäåí~ wáîèü ïîëü zàõîëì¿è âî 

æuïh íàðèöàåìîè ÏàøòðîåâèYü îäü äîìu zîâîìü 

Êàæèíåãðà èëèòè Ãîëè¢¿àYà è á¿àøå ñðîäíèêü ã  Ãíu 
ìèòðîïîëèòu Yåðíîãîðñêîìu Ïåòðu ÏåòðîâèYu ïî 

òàíêîè êðîâè ñèðåYü ïî ìàòåðèíîè ëîzè. Ïîæèâå 

âñhõü 120. åìuæå áuäè âhYìà ïàíåòü.‟‟ 

 

За овога се прича ово: да је једном, као младић, пролазећи овуда, опазио овај диван и 

прекрасан монастир савршено пуст; да га је то дарнуло, с тога отишао у св. Гору научио књигу, 

закалуђерио се и дошао овде; да је у то доба некакав стари слепац бег потурица из Истинића тако 

звани ћор Суља Цацић, држао кључеве од ћивота св. краља и овај скупљеном народу у пустој цркви 

отварао, а поклоне себи узимао и ћивот опет закључавао пошто би приложени новац св. краљу и св: 

Јелени покупио и т: д: да је дошавши овде као калуђер, једном..... зграбио за врат поменутог ћор 

Суљу, изгурао га напоље из цркве и отео му кључеве, да је сам почео отварати ћивот народу! и 

примати од њега поклоне; да је био направио једну колебицу уз монастир, где је седео, јер су све 

зграде биле порушене, као и зид или град, око монастира; да је сакупио неколико момака, које је узео 

за ђаке; те тако отворио Дечане; одпочео да служи божију службу, први после запустења и пљена од 

Татара не само Дечана, но и целог овог српског краја и т:д. 

Да њега неје било Дечани би се до сада већ срушили и савршено пропали за српство, 

православље, хришћанство, свеколико човечанство и просвету свеколику. Као што је ова дивна и 

непостижна светиња српска била пустела за један једити дан, тако је се и отварала такође за један 

једити дан и час, које се на нашим месним у хришћанству језицима каже обновила. Ћор Суља бег 
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истинићански, осрамоћен оваквим поступком снажног и огромног Поштројевићанина наскору умре, 

а синова му се једног дана привуку, попну на лествицама до прозора средњег олтара у главне цркве, 

и баш кад је Данило вршило св: тајну . .. из пушке му одбију два прста од десне руке! Ова јуначина 

не изпусти ни гласа од себе, а камо ли св: путир и непрекрати службу, (шта више и не осврну се но 

све сврши, као да се неје ништа ни догодило; те после службе, са онако крвавом руком носећи 

одбијена два велики и благосиљајућа прста десне руке, оде право у Скадар тадањој поглавици свију 

Арнаута у целој Правој Србији и Албанији и Епиру, Махмуду Бушатлији, потомку наше владалачке 

Обренбеговића породице, док су Махмудбеговићи у Пећи опет потомци такође владилачке српске 

породице од лозе Иванбеговића (Црнојевића). Пошто је се жалио како је умео и могао, Махмуд му 

поклони 4000 цванцика да гради ћелије, отвори монастир и подиже зид, или град, око монастира, а 

Арнаутима страшно припрети ''да се нико неје усудио дирнути праоца свога и бегова Бушатлија св: 

краља Дечанског!'''.  

Тако је дакле опет отворен овај дивни и непостижни украс свега хришћанства и света. Но неје 

само тада пустео, већ је пустео више пута. Прича се, да су баш крај јужног зида монастирског за 1. 

стопу пролазила кола и ишао пут и то пре поменутог опустења. Одиста на јужном зиду близу олтара, 

дубоко је урезан овај тужан и чемеран кратак, али врло јасан и значајан урез:  ‚‚íåìà ëåáà, 
çÓ.‟‟а тада и неје одиста ни било хлеба овде у овој светини; јер је све било пусто као што причају.  

Свршијући овај преглед и наводећи наведене натписе, о којима нек нам се незамери, и нек се 

не упише у незнање разликовати важне од неважних, ми смо ове све натписе навели, као и овај 

идући, што ћемо навести, само с тога: да се види колико је ко и када, као и чим допринео, да се 

одрже наши св: Дечани, иначе немају ови натписи ни археолошске, ни филолошке, ни књижевничке 

вредности. Баш пред западним вратима препратиним, а са јужне стране, стоји доцније узидан овај 

доста велики и груб камен са ово неколико писмена, која се само оволико могоше снимити:  

 

‚‚† Èzâîë~íè~ìü wöà è (2.) ñüïîñï~øåíè~ìü 
ñûíà è ñüâðüøåíè~ìü ñâ¦ äqõà (3.) æü õñu ðüáü 

ïîïü ¿wàíà ^ ìåñòà Ïàíîâü (4.) äîâäå¿þíàæu âü 

ëhòà  ç Ó. ðÓ. èíè âü(5.) èíuìèàíî (тако) Àfàìàð¿þ.‟‟ 

 

Прегледавши ово што је око Дечана, ваља нам напоменути: да су Дечани од Призрена 9. 

Тетова 17. Дибре 16. Орида 28. Ђаковице 4. Прилепа 26. Скопља 10. Пећи 2 1/2 Новог пазар 17 1/2. 

Приштине 14. Битоља 33. Црне Горе 12. часова разстојања коњачког хода, а кад би био кољски добар 

пут, онда би се могао овај простор скратити у 3/4. од разстојања свију места. Дечани се деле на  

главне деле и то: препрату дугачку 8. а широку 10° и два зида дебела по 4. стопе; на главну цркву 

дугачку 12°, а широку преко 16° к овима кад се дода дебљина, два зида скоро по 4' онда јој је ширина 

17° и 2'; главни олтар широк, као и препрата 10°, а дугачак 7 и 1/5 ° и две побочне црквице, које су 

широке по 4° а олтари им дугачки по 2°. Висина је цркве до испод кубета, веле, преко 40° и 1' а 

висина цркве и кубета преко 47° и 1'. Мера ће ова бити у свима појединостима нетачна као и она у 

Гедеоновом ''Дечанском првенцу'' и преводу из овога у путовању Г. Гиљфердинга: јер се још нико 

неје, потпуно и како ваља ни одоздо онако од ока премерио а камо ли пењао се горе озгоре је гледао 

и мерио.  

Као што јој се унутарност дели на 4. главна дела, тако јој се исто и кров дели на четири 

главни дела и то: кров препратин, главног олтара и над олтарима, споредне дне црквице, покрај 

главне; кров над кровом препратиним главне цркве и кров над кровом главног олтара, или олтара, 

велике цркве; треће кров над кровом предолтарне цркве; и четврто кров над овим, надглавне цркве 

са кога већ иде горе у вис кубе. Сва четири ова крова, не само да састављају сваки за се, као неке 

целине, него се и разликују један од другог тиме: што је први, или дољњи кров, најширији, више 
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њега је други несамо ужији, него и краћији и изгледа као да покрива сасвим засебну зграду, која се и 

неодноси првој; трећи је још очито различитији, наравно и ужији и краћији, и кад се гледа са какве 

висине, онда изгледа, као каква црква засебна. Шта више, он, као и други бој, има на свом источном 

и западном крају и засебне крстове.  

Четврти је кров, или управо под њим зграда, такође засебна целина све до испод самог кубета, 

где кров ове зградице, или покривач крова, везује га осмоуголно за четвороуголност оне подкровне 

подкубетне зградице. Први и четврти кров понајтешње су везани за своје главне делове али опет 

сваки за се саставља као неку невезујућу ни зашто другог целину. Осим оног, (како се и 

унутрашњост цркве,) дели се још на две споредне поделе и то Просхоми и Скривницу, а тако се исто 

и спољност дели на кубе са својим прекрасним кровом и крстом, и надтемељачни појас, или за 1. 

шаку камени округао перваз, који везује около сву цркву са све четири стране и испод овог за 1 1/2 

стопу високу и толико широку клупу за седење, која иде такође око целе ове светиње. Као што су 

била оловом покривена поменута све четири крова црквена, тако је исто била покривена и ова клупа, 

али су Турци све старе оловне кровове поскидали, па и овај, који им је био најлакши да га одкрију, 

јер је при земљи. Калуђери су остале новим препокривали, а овај не, те стоји онако го, и одкривен 

камен ове клупе, са чега падајућа и слевајућа се са целих Дечана непогода улази у темељ Дечана и 

тиме га подкопава и подрива.  

На овој је дивној и пречудној светини 5. осмокраких, а шеснајестоугластих крстова пређе сви 

од саме чисте срме, а сада само онај на кубету, који је веле дугачак преко два хвата, а дебео за 

неколико стопа. Као што смо напоменули Турци су сву ову светињу одкривали, ван кубета на којем 

је оловни кров још светокраљевски, од тешке и дуге старине сав већ пожутео и поцрвенео; те изгледа 

као да је бакрени а не оловни. Више крова је његов поменути, од два хвата, саливени од чистог 

сребра крст, који се диже из огнила сребрних, којим је везан крст са сребрним копљем и мотком, на 

којој је био тако исто сунђер, кљеште и остало. Испод огнила, копља, оне мотке и опет огнила стоји 

такође од чистог сребра ружа са криновима, Неманића домаћим грбом, а ова два цвета излазе из 

међу глава двоглавог и сребрног орла белог, знака царства Неманића. Све је ово утврђено на крову 

кубетном.  

По свима стрехама, свију ових кровова, стоје за 1. стопу из зида изидани висећи подустубови, 

који су полукружно при врху за 1. стопу један од другог размакнути. Њих има преко 360 и на 

крајевима сваког, такође као и на овим полустубовима од једноставног камена, стоје разне животиње 

и утвари са својим брлозима, гњездама, подмладцима и осталим чудно изрезани и дивно урађени и 

направљени све од самог прекрасног и углачаног мрамора. Како нас непрестано гледаше правоверни 

који су овде у монастиру, не да га чувају, но руше, шпиуне ко долази и из њега излази и т:д; ми 

морамо за сада оставити ове украсе и напоменути само ово: да је тесан и углачан мрамор на западној 

страни цркве, од врха па до свију својих кровова само од чисте народне српске боје и то: први је ред 

од 2 1/2 стопе дужине, а 2. ширине, изшаран на основу плавом белим и црвенорујним бобицама; 

други ред мало ужији и краћији на основу црвенорујном изшаран белим и плавим бобицама. Сви 

остали зидови, од толиких истих плоча почињу прво са белим па више ових иду на основу белом 

изшарени плавим па онда трећи на истом основу изшарани црвенорујним бобицама. Што се више 

иде све су ове плоче мало помало уже и краће, али им се ред у боји нигде неје пореметио. 

Оковратни, прозорни, и на свима угловима, зидови су направљени од скроз једноставних 

отесаних изшараних и углачаних од оваквог тесаног мрамора, плоча даље су у осталим дуварима, 

само споља мраморни, а изнутра има и другог камена. Мрамор је овај вађен у околиии дечанској, и 

има још и дан: данашни места. која казују одакље је узимат. Истина је да у околини има и 

прекрасног зеленог и то баш онаквог од каквог су украси Исакијевског сабора у Петрограду, (а 

којега су плоче скупље но да су ливене од чисте срме) мрамора, који је можда и јачији, па и 

скупљији од овог, али га св: краљ неје хтео употребити у своју грађевину због његове ненародне 

боје. Ко неје видео Дечане, може их тек само приближно и унеколико преставити себи по врло 

ваљаном и засад једином приближно верном снимику кога ћемо, ако не у овој свесци због своје 

огромноће, а оно доцније у којој другој донети.  
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Ово је о Дечанима на први мах, а сад по што нас Пећани препоручише, код Дечанаца као 

зидара и живописца, (како нас преставише и турским официрима) и како ови имадоше нужду и 

потребу у зналцу ових послова, сад по овоме којекако могасмо завиривати тек само по неким 

странама црквеним. Ми смо се обећали да направимо предрачун о зидарској, а после овог 

сљедествево и живописној поправци Дечана. Као зидар и живописац имађасмо на руци вредног и 

предузимљивог оца Кирила Архимандрита овог монастира, који сваке хвале, и сваког поштовања, 

заслужује, не узимајући у обзир оне разне, можда и измишљене, хрђаве гласове о њему и осталим. 

Он нас је свесрдно свуда водио и све показивао, што је ваљало оправити, а то што ваља да се оправи 

ако се одиста не оправи што скорије: онда ће остати вапијући грех на свима нама, овом садањем 

појасу, и потомству нашем; јер ће се Дечани ни више ни мање, но срушити. О овој ствари могу се 

слушати разни противни доноси од разних и гадних сплеткаша и интриганта, који, по својој 

глупости, постају и сами у неку руку рушиоци св: Дечана, али је у ствари наведена и необорима 

истина: да ће се Дечани скоро сурвати, ако се не стегну и препокрију што скорије.  

Под именом предрачуна о поправци, нама с драге воље дадоше да у цркви прибележавамо све 

што се може видети, па још и без присуства калуђера; те тако, благодарећи овом, ево нас увек, после 

службе и вечерне, затворених у овој дивној и светој нашој драгоцености, Понеки безпослен св: отац 

првих дана гледаше, како ми радимо, неразбирајући шта пишемо, па кад им се досади, оставише нас 

саме самцате на миру, што ми једва и дочекасмо.  

Како се уђе у препрату одма вам падне у очи при северозападном углу огромна надгробна 

поклопница, која покрива кости негда силног и страшног јунака ''Војводе Јунца'' тако званог, који је, 

веле, био тако силан, са својим племеном, да је нафору пред црквом примао са копља и не сјахајући с 

коња. Његово племе доцније, у колико су Срби клонили се паду, било је још силније и бешње. 

Поклопница је само за неколико прстију узвишенија над обичним помостом, и била је скоро сва 

исписана, али се сад од целог тог натписа којекако може да натуца и распознају само ова писмена: 

 

‚‚...... Þíüöü âî~âîäà ñèëüíàãî Äqøàíà ö Ãðà 
âüñhõü  

ñð.... Ãðüê... Áîóã... Îóãð.... âåYíà ìq 

ïàíåòü.... ‟‟ 
 

Баш у самом сјевероисточном углу препратином стоји огромна, од прекрасно израђеног, 

отесаног и углачаног шареног од срп: тробоје мрамора, гробница некаквог старог светитеља српског. 

На њој је сразмерна у свему и поклопница. која је још, као и цела ова гробдница, застрта чак до 

помоста црвеникастим избледелим и старим свиленим застирачем. Који је овде светац био незна се, 

а сада су у њој кости, нарочито главе, помрлих калуђера. На овим још неје добро изтрулило оно што 

може да иструли и што треба; те с тога пуштају из себе, и ове гробница страшно загушљив, тежак, 

убитачан и несносно смрдљиво ружно и гадно ударајући ваздух, од којег нам у затвореној овој 

дивној нашој и јединственој у свету светини, више пута мозак помрчи, и страшно се гадијаше. Мало 

ниже западу, а с леве страnе кад се уђе кроз северна врата у препрату, стоје у пореду две 

поклопнице, које се тек за неколико прстију уздижу над помостом препратиним. На првој је, у ових 

8. врстица, овај натпис:  

 

‚‚† âî ëhòî # sÓ. ìÓ. ï Ó. â Ó.  Ì  Õöà "íqàðà ëÓ. à Ó.  (2) 

äüíü  ïðåñòàâè ñå ðàáà áîæè" Wzðàíà   (тако је написано, а у 

свију путника стоји Äðàãèí") z (3) îâhìü Âèòîñëàâà äümè 
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Uãëhøå (4) Íåìàäèê" è ñåñòàðY íà (5) Wëèâåðà 

äåðïîòà (6) à æåìà Áðàìêà Yåêè‟ëà (7) è zäå ~èí 

ãðîáü äà êòî ïðîYòå (8) ðå‟è áîãü äà îïðîðòè, 

âhêà è àíèìü.‟‟ 

 

На другој поклопници, одма до ове, стоји овај натпис:  

 

‚‚Ñè  ãðîáü Èâàí¿øüâ Àëòîìàí (2) èêà à âíuêü 
äåñïîòà Èâàíè (3) øà àíåïñåè (?) êíåzu Ëàzàðu 

âhYìà íu ïàíåòü.‟‟ 

 

При југозападном углу лежи за 1. стопу, над препратиним помостом, узвишена трећа 

надгробна поклопница, која је сала ограђена дрвеном оградом, због неког веровања. Г. Гиљфердинг, 

који је, као обично ништа мање ни више, но свуда и у свему само копирао Гедеона Јуришића, сумња 

се о тачно снимљеном натпису са ове поклопнице, те и сам пада у погрешку у коју су пали они, 

којима је се служио, а сам неје хтео да снима и да се оверава о наведенем. Више натписа стоје два 

колута или точка, у место ступаца украшена и изшарана ружама, а испод ових у 6. врстица пише:  

 

‚‚† Ìåñåö" Ñåêòáð (2) ã Ó. äè. ïðhñòàâè ñå ðàáü 
(3) áîæè Åôðì à zîâîìü Ã (4) uðãü Wñòîuø à 

íåïàëü è ñîþ (5) (тако) ãðîáü ~ãw âåYíà ìu (6) 

ïàìåòü ëhòw  s Ó. â Ó. èÓ. s Ó.‟‟ 

 

При југозападном углу стоји узвишенији помост купјелин над помостом препратиним. Цео 

припратни помост састоји се из самог прекрасно израђеног белог мрамора, а купјелин, као и она, од 

шареног из тробоје српске, који се овде зове ''сомакија.'' Купјел је велика, округла од шареног 

мрамора прекрасно израђена, али је и мања и лошија од оне у Патриаршији нашој; те је с тога и 

остављамо неописању. Овде имамо да приметимо: да су биле још две гробнице иза ове купјели па су 

их калуђери отварали тражећи св: краља оставе, заборављајући: да се ове не остављају у гробницама 

и гробовима, и да се нико неје смео па ни један сахранити у ову цркву докље живљаху и владаху 

Неманићи; с тога у овој целој цркви и нема гробница и надгробних плоча. Ово неколико гробница и 

што има, то је све доцније и из времена кнеза Лазара.  

Због овог и оваквог, за варварске цели прекопавања, помост се, над те две гробнице, 

проваљује, а и помост је купјелин с тога сада узвишенији неколико над помостом препратиним. Ови 

св: оци, са варварским целима заједно са пок: Гедеоном Јуришићем, и веле, да су по његовој и неке 

браће Руса жељи, прекопали и претурили све и у каменим труњама св: краља Стефана и Јелене, као и 

по свима, чини нам се, угловима и буџацима, па чак и оним зиданим стубовима, тражећи непрестано 

ништа ни мање ни више до жуте дукате, али у један мах нашли су . . . . књиге! књиге! књиге 

драгоцене, којима оцениваше важност један од оних, који су копали, и пошто је био у Русији и видео 

тамо на каквој су цени старине од мало већег, а некамо ли великог значаја, рече: ''Свако је писмо у 

тих нађених у овим гробницама књига вредило по 1 #: ц: од реда, а у изабранијих, за науку и 

историју нашу прошлу, по 5. # ц: за сваког на свету. За Србе (узданувши) свако је писмо у свију 

уопште вредило по 10 # ц: а у оних изабранијих за науку и прошлост српску и по 20 # к;!?  

На питања: где су, и шта је било од свега тога? одговорило је се, као и обично: да је 

развучено, да је се некако затарило, да је се изгубило, да је однешено у Русију и у друге земље, да га 
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нема и т: д:: Један од св: отаца дуго тражаше да нам покаже некакав бугарски ''Царевник'' нађен у 

гробу св: Јелене, у ком се излаже прошла бугарска историја, најтачније најпотпуније. У њему се, 

вели, говори: како су Бугари дошли, као хунска чорда, покорили српска племена у дан: Бугарској и 

т.д: како је им се прекратила та владајући лоза и раса хунско-бугарска још у IX. веку те се појавила 

још у том веку нека Ерменска, а Влашка опет у XI веку; како су им владали од Бодина Срби и т: д: 

како су урођавајући се непрестано са нашим Неманићима, ова им иста крв и владала и т: д:  

Тај је Царевник, од неописане важности за бугарску, а нарочито нашу прошлост, али га за сад 

никако нема, или нам га бар тај св: отац тада не хтеде наћи и показати, (јер се рачуна у Бугаре) а 

доцније, опет тобож нађене непоснате од врло велике вредности. и те саме, на које издадосмо и 

признанице да нам се ради употребе на повратак пошљу, не само не послано ни признанице још до 

данас неврати, изговорајући се да је заборавио и да ће све, по свом обећању, и својој обвези, 

учинити.  

Други опет тражаше на кожи описану владу кнеза Лазара и битку косовску, која је нађена у 

једној од ове две гробнице, пред којом стојимо, али је тобож. никако неможе наћи, а ми држимо 

нехтеде. У тој се књизи, вели, говори: како је Лазар дошао на владу; како је било живих Неманића; 

како су их васионски сабори, натерани грчким патриархом, проклели; како је свештенство с тога 

изабрало, по ових препорукама Лазара, и одбацило Неманиће, како се Лазар прозвао у место 

император краљ и још из веће смирености кнез, како су уступљене Грцима неке земље млоге и 

епискупије подпадајуће под пећску патриаршију, патриаршију Душанову, а четврту васионску не 

само, него и под патриаршају св: Саве. Тада је веле уступљена и софијска српска митрополија, а из 

ње пренета и основана иста софијска из Софије у Радомир. Тако исто и митрополије, Димотичка, 

Филипопољска. Сереска, Једренска, Шумљенка, и још њих 20, у Тракији и на острвима па све до 

самог Цариграда, што ће бити по свој прилици још у време деспота Угљеше брата Вукашинова, а за 

време овог краљевања и т: д:.  

Оба св: оца тако причају: да им је тих књига некако случајно и то скоро нестало, а до пре 

неколико дана, тобож су се вукле, којекуда а из самих нихових прича изгдеда као да су баш на 

некаквом другом месту изгубљене или као да су у њих самих.  

Одма пред овом купјелом и више поменутих гробница на источном дувару препратином, а 

западном и са западне стране главне цркве, међу узидним стубом и југозападним углом, стоји 

уписана, као и свуда, лоза Неманића. Колико смо прошли и видели наших св: старих храмова са 

описаиим лозама Неманића, нигде не видесмо, да је ова невештије и хрђавије уписана, а опет се 

нигде неје боље сачувала, нарочито што се тиче натписа. Истина је права да су и овде у свију 

чланова те породице изврћене очи, али не су тако нагрђени, као у осталим црквама, и то: једно што 

су овде у мањем уписани, па се добро и невиде; друго што несу онако сјајно и прекрасно уписани, те 

да се од њих човек чисто изненади, да осећа неку величанственост ове лозе, надмоћност, светост и т: 

д: спрам овог ништавила и спрам своје слабости и немоћи.  

Напротив овде сами Неманићи, осим мале изгледине, изгледају као слабачки, немоћни, 

прости, и пропадајући, па и главе су онако исто изкривили гледајући горе у небу Спаса, као Евреи 

неки. Вратићи им изгледају као у неке ситне пернате животињице, лица слаба, изкривљена и т: д:. 

Ми несмо смели да стружемо по зиду и живопису, те да се уверимо: еда ли је ово одиста она 

првобитна снимљеност Неманића, или је доцније прерађивана и овако нагрђена? Ми се јако сумњамо 

о ориђиналости ових слика тим пре: што овде има мешаних и несрпских боја, које су наши стари 

свуда и на сваком месту избегавали, шта више и у самим грађевинама и градиву зидова, помоста, 

разних, потреба и т: д: па и оних огромних, какве су у помостима по путовима од неколиво десетина 

часова хода и т: д:.  

Било једно или друго, за нас су сада од неописане важности сачувани натписи крај глава лозе, 

а ко хоће саме слике њихове најверније и тачније, нека иде по другим старинама, са тамошњих нека 

снима, а ове овде важе само и једино због потпуних и лепо сачуваних натписа. Кад се свуда лица ове 

наше лозе проуче и сниме, онда ће се потпуњујући једне другима, доћи до целокупне, истините и 
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праве лозе Неманића, како у типовима лица и одела, тако исто и до правих и потпуних имена и броја 

чланова њених.  

Као што је свуда обично, тако и овде стоји у васдуху, више св: лозе, Ис: Христос са 

разширеним рукама на ту лозу, благосиљајући је оберучке. Испод њега у васдуху два лебдећа 

анђела, у место да спуштају круну са наушњацима на ову лозу, као што је у свима осталим црквама, 

десни оберучке пригрљава нешто округло и жуто, а леви спушта некакву пола црвену, а пола златну 

завесу. Испод ових ствари, које анђели држе, иде на ниже породица Немањина, од које је сваки члан 

за се обавијен виновом лозом и њеним принодлежностима, листом, коленцима, гроздовима и т: д:  

Као што свуда тако и овде почињемо одоздо. Тако при дну стоји и први пут виђен у 

жућкастојзелникастој калуђерској раси заогрнут такође кадуђерском црном мантијом велики ''Ñâ. 

Ñvìåwíü.'' У њега су разширене на обе стране руке, у којима држи по један винов чокот. На 

глави му је, као и обично свуда, висока шиљата црнозеленикаста капа са четворо (у место 

осмокраким крстом), а на овој, као и свију, уписан је упис помињати, који стоји више чела. Из десне 

му руке, а наше леве стране, излази, из оног чокота, лоза, која обавија малог, (сад овде први пут 

виђеног) у жућкастом оделу, са дугом црвеножућкастом косом, таквом истом, само кратком, брадом 

и брковима ''Âëúîêü'' у ког су, као и у оца му, очи изврћене. На нашу велику утеху и оправдање 

наведене сумње о ориђиналности ове лозе, баш се овде врло мало примећују још једне другчије 

трепавице из чега излази: да је ова лоза Неманића доцније, ако не са свим по старој, живописана, а 

оно бар премазивана и овим незнањем из турског, по свој прилици, или бар деспота, доби тобож 

поправљана, и домазивана.  

Од овог се повија лоза. те спрам седог, високог, са дугом шиљатом брадом и косом, Симеона, 

обавија тако исто високог, коштуњавог са дугим, а уским лицем, у стихару белом са плавим пругама, 

у белој са црвенорујним крстовима одежди, а дугој коси, бради и дугим црвеножућкастим брковима 

''Ñâ. Ñàâà à Ã'' У св: Саве, као и у оца изврћене су очи. Више св: Саве у малом од лозе венцу 

стоји ''Ñòhôàíü êíhzü''  

Из чокота, у левој немањиној руци, а нашој десној страни, излази лоза, која у виду венца, 

опкољава и одвоја од свију осталих (као и ових венци опет њих од других) малог у плавом стихару, 

са белим крстовима и црвенорујној одежди са плавим крстовима ''Ñâåòû Ñàâà â Ã''  
Даље се ова лоза повија мало у десно те обавија великог, баш спрам Симеона Немање 

''Ñòåôàíü ïðüàâîâhíüYàíè Êðàëü '' који је обучен у дреје изшаране туђим бојама. 

Више св: Симеона, а у среди, стоји, у другом реду, ''Ñ òè êðàëü Uðîøü!'' Десно од њега, а 

наше стране лево, стоји мали са 8. краким крстом: ''Âëàäèðëâü‚'' а до њега одма велики: 

''Ñòåôàíü.'' Даље долази мали: ''Uðîøèöü'' Више оног св: Уроша стоји: ''Öàðèöà äümü 

êðàëè¿à Uðîøà'' коју је наша честита старина Г. Шафарик, по страним и то Француским 

дипломама држао да је ''Зорица.''  

Са његове леве, а наше десне, стране стоји мали: ''Ðàäîñëàâü.'' Више овога, са 

обичном, но црвенорујном неманићском круном на глави, као и поменута кћи урошева, стоји ''Áð  

ÃíüYà.''  

Иза ове две мале слике, стоји у место у црвенорујном оделу, као све остале, у плавом, велики 

''Êðàëü Uðîøü â Ã.'' а спрам његових ногу мали: ''Âëàäèñëàâü.'' Овај Владислав, 

Радослав, Стефан велики, Стефан кнез и Вук немају на главама круна док сви остали имају, и то: у 

место црвенорујних неманићских круна, са висећим наушњацама, они сви имају на главама неке 

зелене венце. Трећи последњи и највишији ред обухвата ова лица, и то у средини, за дивно чудо, 

такође као и у Уроша другог одело и све остало: ''Ñòåôàíü Äqøüíü öàðü,'' спрам ногу му 
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у малом колу и листу, стоји гологлав, са венцем на глави, а у зеленом оделу: ''Äuøüìàíü.'' Даље, 

иде велики: ''Uðîøü êðàëü,'' с леве стране Душанове, а наше десне, спрам ногу му стоји: 

''Òîäîðà.''  

Више ове такође у малом колу: ''Ñvìåwíü.'' Иза свију ових стоји велики: ''Êðàëü 

Uðîøü ã Ã .'' а спрам ногу му, са црвенорујном круном на глави: ''²åëåíà.'' Свега је дакле 

овде 21. лице од лозе Немањине. Они сви имају црвенижућкасте браде, бркове и косе; одело им је у 

свију једнако, чисто српско са дугим од две стране појасевима претуреним преко левих руку и т: д:. 

Они, који имају круне, ове су им, као што су и свуда, црвенорујне са наушњацима, а који немају у 

њих су само неки венци  

Уопште што се тиче типа и боје лица, ван унеколико умешане зелене и жуте боје у одела и т: 

д: све је једно, као и на другим местима само што су тамо круне са наушњацима у они који владају и 

који ће владати, а без наушњака у оних који невладају, а овде су такви гологлави без круна и само са 

неким поменутим венцима око глава. У свију су као и свуда, но само хрђаво уписано и у 

неприродном стојању, лица дугачка, уска, чела висока, надведених обрва над очима, носеви дугачки 

прави, очи осредње плаве, косе, браде, бркови и т: д: црвеножућкасти, тела одвећ висока сува, танка, 

коштуњава, а костију развијених, широких и т: д: вратова дугачких и танких и т: д:. Цео јужни зид 

уписан је доста ружним свецима свију народа и времена до Стефана Душана, у којег је време, а не 

оца његова св: краља, цео овај св: храм и живописан.  

Тако исто и сви остали зидови, или дувари, од дна до врха живописани су и уписани разним 

свецима и светитељима. Осим оних, као што смо напоменули, призвиних узиданих, стубова, стоје 

још 4. од прекрасно отесаног дивног и чудног белог мрамора, који, као и поменути подржавају девет 

поднебних сводова живописаних и уписаних разним светителима. Седам ових поднебних сводова, 

над којих небесима, по првобитном плану ове светиње, требало би да стоје 7. кубета, садрже у себи 

седам васионских црквених сабора, и по 3. нека мања, а два на којима би такође требало да су два 

кубета садржавају два српска сабора од којих у једноме пише:  

 

‚‚Ñüáîðü âüðåððïüðêè~ ïîíîðüðêè~ 

ïîäqíàâüñêè~ zåìëè âü Ñêîïèþ è ïîñòàâëà~òü 

äqøàíü öàðü âüñåñðïüñêè~, áqãàðüñêè~, ãðüYüñêè~, 

è qãðîâëàõèñêè~ zåìëè ïàòðèàðõà ñâ¦ ²wàíèêè" è 

zàêîìè ......‟‟   
 

На другом, такође белим писменима у плавом пољу, пише:  

 

‚‚Ñüáîðü âüðåððïüðêè~, ãðüYüñêè~, 

qãðîâëàõèñêè~ è áqãàðüñêè~ zåìëè âü ñåðh 

ïîñòàâëà~òü Yåòâðòàãî âüñåë~íñêàãî ïàòðèàðõà 

ñðïüñêàãî ........ qíèmà~òü Yåòâðüòàãî ....... 

âüñåë~íüñêàãî âü Âîíüñòàíüòèíîâîìü ãðàäh 

ïàòðèàðüõà ....... Êîíüñòàíüòèíîïîëüñêàãî, 

ïîäâðüãà~òü ~ãî ïåêüñêîìq âüñåñðïüñêîìq 
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ãðüYêîìq, qãðîâëàõèñêîìq, áqãàðüñêîìq è èíè~ìü 

ðòðàìàíü è zåí¦ ...............‟‟ .............. 

 

На оба ова сабора Душан у царском црвенорујном оделу преседава, око њега је силно 

свештенство и властела и т: д:. Има још натписа, али се одоздо немогу да прочитају. Највише овде 

сметају у истим сводовима још по 3 нека друга помања сабора, силни и млоги неки свеци, натписи, 

уписи, украси и шта ти ту још нема. Тако исто и покрај оних седам главних васионских сабора стоје 

уписани још и други неки мањи саборчићи, млоги свеци, шаре, украси и т: д: На западном дувару, а 

при северном углу, уписан је огроман у калуђерским оделу  

 

‚‚Ñâ¦ Ñvíåwìü ìîâûè íèðîòüYüöü öàðü âüñå 

ððïüðêè~ ïîíîðüðêè~ è ïîäqìàâüðêè~ zåíëè;‟‟ до њега је:  

‚‚Ñâ. Ñàâà à Ã.  àðõè~ïèðêqïü âüðåððïüðêè‟‟ 

 

Око овог су написане после другог избрисаног натписа:  
 

‚‚Ðèòðîïîëè ... Äüáðüðêà, Ïðèzðhìüðêà, 

Ëèïëhíüñêà, °ÌîðàâèYüêà, ÊðàíèYüâñêà, 
Áåëüãðàäüñêà, Ñòîíüñêà, ÒîïëèYüñêà, Æèãëèãîâñêà 

ñâ¦ Àõèëè ..... ÊqYêè ñâ¦ Ãåwðã¿è Ñàíîêîâüðêà ....‟‟ 
 

Иза овог иду још неки срп: свеци скоро сасвим опали, па ‚‚Ñâåòûè Îóðîøü ã  Ã 
êðàëü‟‟. Иза њега ишле су неке женске, као свеци, и то њих 7. Из натписа око њихових глава 

чита се да су биле српкиње, али које су? незна се. Сад долази огромна двокрилна врата виша од 2° и 

неколико стопа, а шира од 1° и такође неколико стопа. Она су огромне дебљине и јачине, а кад су и у 

које доба грађане? незна се. Садањи становници само то знају: да су прастара, а неки веле од кад је и 

монастир, чему се никако неможе вјеровати. Више је ових врата, натпис белим писменима у плавом 

пољу и то сада неподпун:  

 

‚‚† Èzâîë~í ..... ïîñï...... ñüâð...... äqõà 
...... öðüêîâü ........ Ïàíäîêðàòîðîâà ñüzèäà ñå 

è ïîäüïèñà ñå è ñü qò.... qêð...... ïðèë....... 

ïðåâûñîêàãî ñâåòîðîæüäüíàãî ........ à Ó. öàðà 
Ñòåôàíà Îóðîøà ä Ó. Äqøàíà Ñðá.... Ãðüêîìü, 
Áqãàðîìü, Îóãðè~þ è Îóãðîâëàõ...... âûñîêàãî 

êðàëè" Îóðîøà âüñåè ñðïüñêè~, ïîìîðüñêè~ è 

ïîäqíàâüñêè~ zåìëè ...... âü ñëàâq Ïàíä.... 

Ñòåôàíq ñâ¦ êðàëþ Îóðîøq ã Ó. âü # s Ó. w Ó. è Ó. è  í Ó. 
èìäèê..... ëqì..... zëàò......‟‟ 
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На северном зиду стоје уписани мали: ‚‚êðàëü Îñðîøü‟‟‚ ‚‚Äqøàìü 

ôàðü‟‟  до њега је огроман Душан, а до овог његова жена ‚‚ôàðèôà êvðà ²åëåìà‟‟ 

Спрам главе Душанове пише да је цар Срба, Грка, Угровлаха и т: д: Душан је овде са црвеном тек 

ницајућом брадом брковима а подсеченом до рамена такође црвеном косом. Царица му је у таквом 

истом. као и син им, црвенорујном оделу, са црвенорујном круном, али без наушњака. Они су све 

троје претурили преко левих руку (као данашњег нашег женскиња што су бајадери) појасеве 

украшене разним драгоценостима.  

Иза њих иде у таквом истом оделу  ‚‚ðâ. êðàëü ÄåYàìüðêè‟‟ даље: ‚‚ðâ¦ 

êðàëü ÄåYàìüðêè,‟‟ даље ‚‚ðâ¦ Ðèëqòèìü ðâ¦ Îñðîøü ðâ¦ 

ÏðüàâîâhíüYàíè êðàëü, ñâ¦ Ñvìîíü, ñâ¦ Ñàâà â Ó. è ñâ¦ 
Ñàâà àÓ.‟‟ и напослетку ‚‚ðâ. Ñvìåwíü Íåìàíüà‟‟  у црном калуђерском 

оделу. Натписи су и овде белим писменима на плавом пољу. Даље су ишли још неки млоги свеци, 

који се не могу да разберу. Међу овима иде  

 

‚‚Ñâ¦ ²wâàìü Ïðåðüïüìðêè âü ôàðhõü êðàëü 

Âëàäèìèðü Ñðïñêè, ñâ¦ Äàâèäü Ñîëuíüñêè âü öàðåõú 

êðàëü Áqäèíèðü ððüïðêè.‟‟  

 

На осталим зидовима у четири врсте (или реда) једне над друге, стоје уписани разни огромни 

свеци вишији од обичног раста човечијег и њих све махом раздвајају разне шаре и украси од српске 

тробоје. Међу овима понајзнатнија су чудеса св: Димитрије солунског; његова заштита Солуна и 

нападаји срп: племена, као идолопоклопика, но и овај је као и они у народном срп: оделу и са срп: 

типовима и другим оружијем но што је у Грка, као и чудеса св: Ђурђа, који је у српском војеном 

народном оделу, а тако и: ‚‚ðâ. Èðèíà ððüáüðêà‟‟ и ‚‚ðâ. Íèêîëà 

ððüáüðêè‟‟. Више дивних и прекрасних врата и украса њихних, која воде из препрате у 

главну цркву стоји осмокрили анђео; са његове десне а наше леве стране стоји доста хрђаво, каои 

свуда у овој цркви, уписан св: краљ у црвенорујном царско српском оделу и круном са наушњацима. 

Он је онако неприродно, као и сви Неманићи, у овој цркви, окренуо и подигао главу овом 

осмокрилцу, пруживши обе руке да дохвати пружајући му се пергаменат. Спрам, и крај, главе 

његове на плавом пољу белим писменама пише:  

 

‚‚ðâ. êðàëü Îóðîøü  ã Ã. âüñåñðïüñêè~ zåìëå è  
ïîìîðüñêè~ è õòèòîðü ìLhñòà ñåãî 

ðâåòàãî.‟‟   
 

С леве стране наше, а оног осмокрилца десне стране, у таквом истом оделу, као и св: 

краљ у круни, стоји у онаквој истој позитури и млади Душан са тек ницајућом црвеном брадом и 

брковима. Душан такође обрнуо је и пружио руке, да дохвати онај пружајући му се, и оцу, 

пергаменат. Црвенорујно одело у обојице је изшарано белим точковима, у којима су огнила, као 

троугли неки, каквих шара невидесмо још нигде. Више прожајућег се осмокрилиног пергамента, са 

стране Душанове пише овако: 
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‚‚† Ñòåôàíü âü Õðèñòà Áîãà âhðhíü è ïðhâèñîêè 

êðàëü âñåñðïüñêè~ zåìëè è ïîìîðüñêè~ è 
õòèòîðü ìLåñòà  

ðâåòàãî ðåãî.‟‟  

 

Погрешно је у ''Дечанском Првенцу'' казато да овде пише Душан цар. Преписујући (као и све 

што је из ове књиге Г, Гиљфердинг и сам је пао у ову исту погрешку, те тако од овде овог краља 

Душана, направише цара, што је било млого доцније. По оваким хрђавим преписама старина хрђаво 

се и наше историје разни догађаји схваћају. Више овог осмокрилог анђела, који обојици краљева 

пружа пергаменат, стоји прекрасно уписан огроман: ‚‚Ãîðïîä Èñ. Õðèñòîñü‟‟ са 

натписом крај главе ‚‚Àâòîêðàòîðü‟‟. Спас је овај у плавом пољу десном руком 

благосиљајући краљеве, а у левој држи огромно еванђеле. Слика је његова дивно и прекрасно 

израђена и више се мора човек чудити њеној изразини, но лепоти рада. Одма ниже ова два краља 

стоји у једноставном камењу у изгледини полукруга, имајући нешто више од половине у себи 

полукружности прекрасно израђен свод од разних шестоврсних украса, такође од самотвора, белог, 

лепо и прекрасно урађеног и израђеног мрамора. Дивота и красота ове израде, овог уреза, изреза, 

завијенати, удубљености, издубљености, угнутости, извитости и т: д: човечије перо неможе описати, 

но ваља само све то најверније и тачније снимити. Ту ти је цвеће, ту разна и чудна шара, ту украс 

основан у основној цртици срп: старих грбова, ту израде у основним цртицама старих предмета из 

нашег идолопоклонства и т: д. 

У средини овог свода стоји уписан огроман на престолу седећи, у беличарасто жућкастој 

дрехи, Спас наш обема рукама благосиљајући. Спрам главе његове белим писменама, у плавом 

пољу, пише: ‚‚ ² Ãñ. Õ Ãñ  Åíàìîñèëü‟‟.Више, и спрам, њега спуштају се, и с једне и 

друге стране, прекрасни и дивно израђени од једноставног мрамора тројни стубови, а иза ових опет 

четворни; те тако праве са страна, но седмере стубове. Први су четвртасти, а други осмоугглости од 

белог мрамора; четврти су четвртасти од шареног, а трећи бели округли од белог мрамора; пети и 

шести су пљоснато угнуто четвртасти и четвртастоиспупчени, први од белог, а други шареног 

мрамора; а напоследку седми је округао? и увијаноокругао од бела мрамора. Први шестори, чине се, 

као да су од једног једноставног мрамора израђени, а овај је последњи неколико од свију још и 

одвојен.  

Осим овог исти је најукрашенији разним шарама и украсима престављајући Спаса међу 

четири Еванђелиста. Више крајних округлих оковратних, или по нашем бројању седмих мраморних 

дирека и с једне и друге стране, стоје прекрасно израђени скоро за 4. стопе дугачки лавови, од којих 

десни држи у својим ноктима и шапама целу главу воловску, а леви целог целокупног зеца, обоје 

прекрасно и дивно израђено од белог мрамора. Оба су лава срдито разјапили своје чељусти, а леви је 

још и крилат и са чудноватом шиљастом главом у неколико наличећи, али издалека, на наш стари 

грб док беасмо око дан: Балтијиског (прастарог Српског) мора. Оба лава срдито и разјарено један на 

другог зијају, као престављајући да ће се један с другим, за своје пленове, борити. Стубови се ови 

спуштају и стоје на грбини мало већих дољњих, тако исто прекрасно и чудно израђених лавова. Ови 

су лавови срдито заковрчили репове и разјарено, са отвореним чељустима и изкеженим дугачким и 

оштрим зубима, гледе, обрћући се у исто време и један на другог, моћно јако држећи своје жртве у 

огромним својим ногтима и шапама, а те су им жртве зграбљене људске главе.  

Међу овим седмирим стубовима има одвећ млого неописано прекрасно израђене разне дивоте 

и красоте, која се неможе описати и представити. Ту ти је разне цвеће; разне шаре имајући основ 

огнила, неманићских кринова, кола, точков, полумесеца и т: д:; ту су ти дивоте и красоте, које је у 

стању најсавршенији, али истинито побожни, и најразвијенији ум човечији створити, измислити и 

највештија на свету рука израдити: и све је то и у најтврђем и јачем углачаном и уцакљеном мрамору 
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тако израђено, без погрешке, правилно, досљедно, потпуно и најтачније, да мозак човеку стане 

гледајући све ово, које се неможе данас не само ни од најмекше ствари израдити, него ни салити, па 

шта још више ни правилно и готово овако нацртати, међу свима тим украсима дивотама и красотама, 

а међу млогим престављеним живим створовима, свети је краљ у виду сокола, који је надвладану 

огромну змију, иако га ова уједа и пецка за ногу, шчепао, победио па је мртву носи, по свој прилици 

хтео да престави борбу своју са бугарским лако мисленим и сладострасним зетом својим Михајилом 

Шишманом.  

У виду огромног орла белог са разширеним и подигнутим у висину крилима, ваљда је хтео да 

престави напредујућу и летећу снагу српске државе и народа. Осим поменутих призидних и узидних 

зиданих стубова, целу ову дивну и прекрасну непостижну и прелепу величанствено и великољепно 

направљену препрату и њене сводове држе још четири четвороугална од једноставног белог 

прекрасно израђеног мрамора стуба. Од ова четири два су, веле, једноставна а два су горе, при 

врховима, мало настављена, о чему се сумњамо, као и о висини њиховој, да су само по 28. педљи или 

стопа, високи. Нико их до сада неје ни покушавао да измери, а камо ли мерио, нити пак и може 

измерити, а што се наставака тиче: оно неће бити наставци, но напукнутост стубова, на које се 

страшно пуцајући сводови и призидни стубови, ослабљени, све више и више са свим својим теретом 

наваљују. Стубови ови леже на белом и шареном препратином помосту и то на 4 стопе у четврт 

великој и широкој од белог мрамора својој подлози.  

На овој уздиже се, од таквог, истог пупчастоокрула, па издубљеноокругла краћа и ужа 

подлога, на којој стоје поменути стубови. На крајевима ових четвороугалних подлога под једним 

стубом, стоје прекрасно израђене четири лавовске главе; па другога једна овновска, псећа, курјачија 

и лисичија; а под остала два разни украси од цвећа, па чак у котарицама, шара и осталог. 

Надглавници ових стубова више њихових врхова, оволики су исти колике су им и подлоге, али 

млого лепше и дивније израђени.  

Над једним су, на његовим угловима, четири разне птице и то (по свој прилици соколи лабуди 

и друге неке, целокупне, са разширеним огромним и дивно израђеним крилима, да се чак одоздо 

види свако влакно на сваком и најмањом перцету у крила. На другом су четири огромна орла са 

разширеним крилима и вратовима опруженим доле на гледаоце. Међу њима су четири лица људска и 

то једно угодинама човека и жене, а друго младића неког и девојчице. На трећем, и четвртом, стоје 

по четири дивна и прекрасно израђена целокупна лава, који су разјапили чељусти као на гледаоце 

доле. Они се сви скупа један од другога у свему и свачему разликују и то тако: да им се разлике на 

први поглед виде, а што се дуже гледају све су различитији, дивније и чудније израђени да се одиста 

човек не само мора зачудити и предивити овој оваквој и оволикој створној сили и равијености ума 

старих Срба, који су могли у оволике једне и исте животиње изрезане од камена да преставе овако 

разне и силне преставе, — но наш садањи мали и слабачки неразвијен ум, и сила уображења, тако се 

разтроји овом не постижношћу, да глава не само јако заболе, но ако се хоће дуго о овом да мисли, 

врло се лако може и са ума саћи; те ми све то и остављамо са ових узрока.  

Ово је о препрати казано само један тисућни део, и то не због тога што је тобож казано 

важније од неказаног; но што је се све у страху и највећој брзини и хитњи са сваким шушњем 

прекидајући, рађено и што наша слаба развијеност, без душевне повреде, не би могла све то казали и 

описати, особито за оно кратко време и у овим оваквим војним и приликама и околностима. Неје се 

казало ни о овоме:  да су и саме дубове или грмове, изшаране српском тробојом у изгледини разних 

шара у основи наших грбова чемерним греде, које су ваљда ове сводове неколико везивале и 

подржавале,— тако у зидовима изтрулиле и опустиле да је највећа опасност за посетиоце Дечана од 

њиховог пада. Сви су сводови са дуваровима страшно изпрепуцали па чак и целокупно камење под, 

и над, сви шест, (по два на сваком зиду) прозора и то тако: да. би се наши славни и Високи Дечани у 

свакој другој држави, одма затворили.  

Дужину и ширину главне цркве, са споредним и олтарима, ми смо већ напоменули, а сада нам 

остаје да кажемо ово: да смо због силног народа и поклоника морали ићи у скривницу и тамо, по 

мишљењу св. отаца прегледали штете на монастиру а предрачун им саставити ради оправке ове, а по 
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нашем старине, ако их има; с тога и прелазимо све три цркве са олтарима, а у место предрачуна о 

оправкама стављамо поштованим читаоцима и читачицама препис књижњице и ризнице дечанске. За 

време управе õ Ã: Ћирила, садањег Архимандрита овог монастира, рече нам да је направио ормане 

за књиге, ове сложио и уредио како ваља и т: д: али их ми, и покрај одиста направљених прекрасних 

стаклених ормана, ипак нађосмо разтурене и којекуда развучене. Шта више св: оци незнађаху ни где 

им је хрисовуљу, коју је царица Милица дала овом монастиру, а коју утврдише млоги митрополити и 

патриарси са својим печатима и т: д:  

У бив; нашој Патриаршији у Пећи говорили смо о Одпуштеници умрлих патриараха, које су 

на бакру, резане, а са овог печатане, а сад овде ево нам једне одпечатане на платну по свој прилици 

Одпуштенице за поклонике који су долазили, у нашу Патриаршију, Дечане и остале наше старе 

српске светиње. Њу су поклоницима, или хаџијама, издавали наши патриарси. Она је за непуно два 

педља дугачка (висока) и један и по широка.  

Одоздо је црква са 3. кубета (Патриаршија) а с наше десне стране виши од цркве: ‚‚ðâ. 

Ñvíåwìü Ñðïðêè‟‟ а с леве ‚‚ðâåòè Ñàâà Ñðüáðêè‟‟Више њих, и цркве, 

стоји оквир око натписа четвороугалан од грмовине, у угловима украшен листом грмовим огромним, 

а на средини стубова, јужног и северног, стоји по један круг. У овом оквиру с леве руке стоје одма у 

почетку; Вазнесење Христово, а спрам њега у 5. крупних врста пише у првој, после велике празнине:  

 

(1) Áîæ¿åþ (2) Ìèëîñò¿þ Àðõèåïèñêqïü (3) ïåêûè è 
âüñåìü  

Ñðáúëåìü (4) è Áqãàðîìú è âüñåãî Èëèðèêà (5) 
Ïàòðèàðõú; 

 

(испод Вазнесења господова, а на истом простору те слике одоздо спрам левог круга и левог стуба, 

крупнијим писменима од писмена у наведених 5. врстица пише ово:)  

 

‚‚ † Ñìhðåí¿~ (сад обичним) Íàøå ^ áëàãîäàòè æå, è äàðà 

è âëàñòè è âúñåñâåòàãî è æèâîò (2) âîðåmàãî äuõà 

äà¿àí¿å áîæúñòâúíûì è ñâåmåíûì åãî uYåíèêwìü. È 

àïîñòîëwìü âú åæå âåzàòè è (3) ðàzäðhøàòè 

YëîâhYúñêèå ãðhõû ðåêëú åñè êú íèìú¦ ïðèìhòå 

äuõü ñâåòûè, èì æå ^ïuñòèòå (4) ãðhõû ^ïuñòåò ñå 

èìú, è èì æå äðúæèòå äðúæåò ñå, è åæå àmå 

ñâåæåòå íà zåìëè, ñâåzàí (5) íà áqäuòü è íà 

íåáåñè, è åæå àmå ðàzäðhøèòå íà zåìëè 

ðàzäðhøåíèè áqäuòú è íà íåáåñè ^ íèæå (6) äàæå 

äî äüíüñü ïî ïð¿åò¿þ  ñåãî è ïðèñúñòâ¿à 

áîæúñòâúèû~ áëàãîäàòè è èìàìü ïðîmåíà ¿àêî (7) 

ñâåòîìå Yåäî ñâîå (празњина за име и презиме ваљда поклониково или хаџије) 

"æå è òü ¿àêî (8) Yëîâåêú ñúãðhøèâü áà (тако) 
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ïðhãðhøè ñëîâîìú ähëwìú è ïîìûøë~í¿åìú è 

íàâhòwìü è wáëúãàí¿åìü (9) è âúñåìè Yþâñòâûè è ^ 

êëåòâû àðõ¿åðåèñêû~, èëè ~ðåèñêû~ áûñòü, èëè 

wöà, èëè ìàòåðå ïðîêëåò (10) áûñò è ñâî~è 

àíàfåìå ïîäïàäå è êëåòâu ïðhñòqïè è êëå ñå èëè 

^òëuYåí¿åìü íhêûìü ^êqäè (11) ñâåzà ñå, èëè âü 

âühähí¿è, èëè âú þíîñòè è íåðàzuìh, èëè èíhìè 

íhêèìè (12) ñúãðhøåí¿è "êî Yëîâåêú ïëúòîíîñíü è 

òü wáü~òü áûñòü è äuõîâíü¿ìú ^òöåìú ñ¿à 

íåèñïîâhäà (14) è ^ íèõü êàíwíü äà ïð¿èìèòú è ^ 

âüñhõú ñèõú ñúäðúæàí¿è, è ñâåzàí¿è ðàzäðhøàåìú 

åãî è ñâîáîäíà èìàìú è ïðîmåíà âüñåìîãîãumîþ 

âëàñò¿þ è áëàãîäàò¿þ áîæúñòâúíàãî è ïîêëàí"~ìàãw 

(15) äuõà, ¿àæå zàáâåí¿à ðàäè, èëè ñðàìà ðàäè 

íåèñïîâhäàåìà wñòàâèè îíàà äà ïðîñòèò òè (16) 

ïðhìèëîñòèâû áîãü ñû áëàãîñëîâåíü âú âhêû àìèíú. 

ÍàYðúòàííîå âú ëhòî ãîñïîäíå # à Ó. jÓ. s Ó. ¿ Ó.‟‟ 

 

Сад испод овог иду у васдуху лебдећа и трубећа два анђела држећи међу себом земљу, и то 

над дољњем стубу од оквира, а испод њега поменута црква са св: Савом и Симеуном. Тражећи ову 

(хрисовуљу) претурајући књигу по књигу набројалисмо у књижници дечанској преко 250 разних 

књига које целих а којих у одломцима, од којих наводимо само оне, које имају на себи по гдекоју 

прибелешку: 1. Устав црквени на хартији, прекрасно и дивно написан у првој половини 15. века. 2. 

Часловац велики на кожи из друге половине 13. нека. 3. Устав велики на хартији из 16. века. 

4. Начело и тулковања саборска на хартији из 15. века. 5. Тако исто, Но само из прве половине 15. 

века, ситно писан, такође на хартији. 6. Непун Апостол на кожи из друге половине 13. века. 7. 

Прекрасно писане на кожи Молитве непуне, из 13. века. 8. Октојих на кожи писан с концем 12. века. 

9. Устав црквени писан на кожи с концем 12. века. 10. Кожија служба на кожи писана у другој 

половини 13. века. 11. Еванђеље на кожи писано у два ступца, из друге четвртине 12. века, 12. Мало 

Еванђеље на кожи писано у 13. веку. 13. ''ÑàYèíåíè~ ïî ñàñòîâhõ î âñhõ âèíü'' 

прекрасно писано на хартији у 15. веку. 14. Ирмологија велика на хартији прекрасно писана такође у 

15. веку. Списаније душенолезно од внутру етиопској и Индији и в свети град принесена Јоаном 

Мнихом на хартији у 8. из 15. века. 16. Апостол на кожи из 13. века. 17. Огромне дебљине на хартији 

Законик из 16. века. 18. Устав црквени на хартији и иза првог изодртог листа пише црвеним 

писменима: 

 

‚‚âðhõöðíhðåìè íìèõö è ðüâðüøè ðå ì  Ãöà Ìà¿à âü 

å Ã. äüíü è ìîëþ âè wöè è áðàòè~ àmå è ñüãðhøèõú 



 31 

ìîèì íåäîqìhíè~ìú ñè~ êíèãè èñïðàâëàèòå è 

ïðîYèòàèòå è áëàãîñëîâèòå, à ìåêëîìèòå. ²wðèó.‟‟  

 

Књига је ова из 16. века 19. Прекрасно написан и најљепшијим старим срп. језиком, на кожи 

читав Устав црквени из 14. века без почетка и свршетка. 20. Мањи Минеј не пун на хартија, у једног  

св: оца, дечанског у ком су правила: св: Саве, св: Ђорђа, св: краља Дечанског и још неких српских 

светаца; али га ми невидесмо. 21. Устав на хартији писан при крају којег црвеним је писменима 

написано доцније ово: ‚‚âö ëhòî # s Ó. wÓ. ïÓ. â Ó. ñè~ ëhòî ðàzüñüïà 
ñâ¦ êíåzü Ëàzàðü Æqïàíà Íèêîëq. Ëhòî  sÓ. w Ó. ïÓ. fÓ.‟‟ (Сад 

се свуда посла године повратева и ово: ''ñí~ ëhòh'' које ми изостављамо ради краткоће) 

èzãèáå Öðhïü è Âèòîìèðú âî~âîäà íà Äqáðîâíèöh. Ëhòh # 
sÓ. w Ó. öÓ. ä Ó. ïîáhæå Àìîðàòú öüðü ñú Ñëàïî=Yíèêà è Íèøü 
ðàzáè. # sÓ. wÓ. ðÓ. ç Ó. ç Ó. (тако) ïîãèáå ñâ¦ êíåzü Ëàzàðü íà 

Êîñîâq è öàðà Ìqðàòà qáè. # sÓ. öÓ. ã Ó. Òqðöè íà Âëàõå 
âî~âàøå. # sÓ. öÓ. å Ó. Òqðöè Áîñíu ïëåíèøå. # sÓ. öÓ. çÓ. 
èzãîðå Ðàâàíèöà. # s Ó. öÓ. è Ó.    

sÓ. ö Ó. à Ó. ¿ Ó. (èzãèáå öüðü Áà"zèòü ïîäü Àíãîðu). # 
sÓ. w Ó. fÓ. ðàzñèïà àãàð¿àíèíü Ëàâðq Ñòqäåíèöu âú 
Õâàñòíh. # sÓ. öÓ. ä Ó. ¿ Ó. Ïðåñòàâè ñå ãîñïîã¿à Åâãåíèè". 
# sÓ. ö Ó. å Ó. ¿ Ó. ïîYå ñå Ðåñàâà zèäàòè è ïðhñòàâè ñå ïîäú 
Íèêîäèìîìú (ово је ваљда за ту Евгенију). # sÓ. öÓ. ç Ó. ¿ Ó. Ïëhíèøå Òqðöè 
ñú Âëüêîìú Ñðáëå # s Ó. öÓ. ê Ó. àÓ. ðàzñq Ìqñà Áëüãàðå # s Ó. 
öÓ. ê Ó. çÓ. ïîñòèæå ñüìðüòü ÌèðYq âî~âîäu.  

# sÓ. ö Ó. ëÓ. Ïðhñòàâè ñå Êîíñòàíòèíú Öüðü, è Äåñïîòú 
Àðáàíàñå ïîâî~âà äî Àâðîíà (ваљда Авлоне). # sÓ. ö Ó. ëÓ. åÓ. 
Ïðhñòàâè ñå áëàãîYüñòèâè è õðèñòîëþáèâè äåñïîòú 

Ñòåôàíü ãîñïîäèíü Ñðüáëè~ìü è Ïîìîðèþ Zåòüñêîìu äî 

Àâðîíà è ïîäqíàâñêèìü ñòðàíàìü, Ì  Ãöà Þëè" f Ó. ¿ Ó. è 
ïîãðåáåíü áûñòü âü íîâ~ íà Ðåñàââ~ âhYíà ìq ïàìåòü.  # s Ó. 
öÓ. ë Ó. çÓ.  íàYå zèäàòè Ñìåäåðåâî.  

# sÓ. ö Ó. ëÓ. fÓ. Îóìüðå Äàíü âî~âîäà. # sÓ. ö Ó. ìÓ. à Ó. 
Þíè> çÓ. ¿ Ó. âî ñðåäü ïîìðüYå ñëüíöå è âüñå "êî è 
zâhzäàìü "âèòè ñå f Ó. Yàñ äíå. 

# sÓ. ö Ó. ìÓ. åÓ. èzèäå zëîYàñòèâè öüðü Ìqðàòü âåëè~ìü 
äèøå íà áëàãîYüñòèâàãî ãîñïîä¦ äåñïîòà Ãüþðüã" è íà 

ñðüïñêq zåìëq è ñèþ ëþòî ïîïëhíè è ñâ¦ ìîíàñòèðè 

ðàzñèïàâü âü íèõü æå Yüñíq è ñëàâíq Ðàâàíèöq ðàzîðè è 

áüñåêîíhYìîíq zàïqðòhì¿þ ïðåïàäà.‟‟ 
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На другој страни црним писменима: 

 

# sÓ. ö Ó. ìÓ. çÓ. ïàäåòü ñú íåáåñå ìhñòh äüæà ê†à (тако) 

ëhòh  s Ó. ö Ó. ìÓ. è ïðè~òü Ìqðàòü Ñìåäåðåâî íûzâîäèòü 
Ãðüãqðà è Òîìq è ñâhzà Ãðüãqðà è Òîìq è Ñòhïàíà. Òàæäå 

ëhòî äîíäå Äåñïîòü èzú Óãðü q Áàðü q Zåòq. # sÓ. öÓ. ì Ó. 
fÓ. ïîèäå äåñïîòü íà Îóãðhõü è ðàzñèïà Îóãðå. # sÓ. ö Ó. í Ó. 
ðàzáèøå Ìåzèòü áåãà è îñëhïèøå Ãðüãqðà è ........  

# sÓ. ö Ó. íÓ. àÓ. ðàzáèè ñå Áàøq è Òqðêå. # sÓ. öÓ. í Ó. â Ó. 
ïàäåòü ñíhãü êðüâàâü íà ïhäü âûñèíè. # sÓ. ö Ó. íÓ. ãÓ. 
èzèäå Äåñïîòü ñü Îóãðè è ðàzáè Áàøq # sÓ. ö Ó. íÓ. äÓ. 
Äåñïîòü èzèäå è ðàzñèïà Òqðêè íà æåãëèãîâñêèõü ïîë"õü 

âü ñâî~è zåìëè è ïîáhæå Ñêåíäåðü-áåãü è ðàzáè ~ãî 

äåñïîòü êîäü Ìîìèíè Êëèñuðè zîâîìè òuðüñêè êü ñü 

äåðáåíäü ïîäëh òàòàð-ïàzàðæèêà # s Ó. öÓ. íÓ. ç Ó. áûñòü áîè 
íà Êîñîâq Îóãðîìü è Òqðêè âåëüìà.  

# sÓ. ö Ó. íÓ. èÓ. uìðh Ìqðàòü áhãü. # sÓ. öÓ. k Ó. àÓ. 
Ïëhíèøå Ìåõìåäü Ñâðüëhãü è Ñðüáëh è ïðhñåëè wòuäuâà 

Àíàäîëü è îêîëî Öàðüãðàäà.  

# sÓ. ö Ó. kÓ. ãÓ. ïðèìè Ìåõìåäü áhãü Ìîðàâu, Íîâîáðüäî, 
è èíå ãðàäîâå äî Êðqøåâüöà è Êàíèöè è Òîïëèöè.  # s Ó. öÓ. 
kÓ. ä Ó. ðüêà Ìåõìåäü áhãü Áåëèãðàäü è îòèäå ïîñòðàìëhíü. 
Òîæå ëhòî ïðhñòàâè ñå äåñïîòü Ãüuðüãü äåêåìáðà  êÓ. ä Ó. 
çÓ. ÷. àÓ. ï Ó. (тако) # s Ó. öÓ. k Ó. åÓ. ïðhñòàâè ñå Äåñïîòèöà 
²åðèíà. Òàæäå ëhòà ïðhñòàâè ñå äåñïîòü Ëàzàðü è wñòàâè 

ñâî~ ñêðüáè.  

# sÓ. ö Ó. kÓ. sÓ. ïðèìèøå Âèøåñàâü è Ãîëqáüöü è Ðåñàâq 
è èíå ãðàäîâå.  # sÓ. ö Ó. kÓ. ç Ó.  Êå Ó ³wï Óà (тако) ëhòh # sÓ. 
öÓ. î Ó. âÓ. qõâàòè ñå ìåñåöü è Ìåõìåäü áhãü Òîìàøåâè Êà 
Ñòhïàíà íà âhðh zàêëà è Ïàâëîâè Êà è ÊîâàYåâè Êà zàêëà íà 
âhðh è ïðèíè Õåðôhãîâh ãðàäîâå.‟‟ 

 

Даље неможе да се прочита, но се само познаје да неко ''âíèäå íà ïðhñòîëü íà 

zëèâq èäå'' а у 14 црвених врстица страшна и ужасна кукњава писчева, чим се ово све и 

свршава; 22. Огромна на кожи књига из 13. века, и то 'Беседе' разних светаца против разних јеретика 

и разних јереси; 23. Минеј на кожи од 14. века; 24 Законик црквени на хартији из 16. века; 23. .Устав 

бож; службе на хартији из 17. века; 26. Псалтир на хартији из 16. века; 27 Једна грчка Рукописана 

књига; 28 Проповеди на хартији 16. века, 29. Еванђеље на хартији 15. века; 30. Устав бож: службе на 
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хартији 17. в. 31. Ирмологија на хартији 15. в. 32. Часловац на кожи огроман из 14. века и пише без 

године: ''Ïîâåëh Èãqìüíü Íèêîëà ñüïèñàòè ä"êq Á”ðë~ìq;'' 33. Григорија 

Богослова велика Мудровања, огромна књига из почетка 16. века прекрасно писана на хартији;  

34. Слова Григорија Богослова читава прекрасно написана, и на крају пише ово:  

 

‚‚Ïðîðòèòå ìå wöè è áðàòè~ àmå è äðîáíî íàïèñàõü ñèþ 
êíèãq ïî íèmåòîþ õàðòè~ è ïîñïhøèõîìü èzâîäà ñèöå ìè 

ïðèëqYè ñå …ôðåìú â ëhòh # sÓ. wÓ. í. f Ó.‟‟   
 
35. Ирмологија из 1 . века ситно на кожи писана; 36. Ирмологија мања на хартији 16. в. 37. 

Ирмологија велика на хартији 16. в. 38. Дјеанија апостолска на хар. 16. в. 39. Минеј на хар. 15. в. 40. 

Ирмологија на хар. 16. в. 41. Григорија, Богослова проповеди на хар. 15. в. 42. Устав црк. на хар. 17. 

в. 43. Правила црк, на хар. 17. в. 44. Катавасија на хар. 17. 45. Беседе раз. св. на хар. 16. в. 46. 

Ирмологија мала 17. и. 47. Устав бож. служ. на хар. 16. в. 48. Минеј за м  Ãц , сеп. на хар. 16. в. 49. 

Прекрасно на кожи у 14. к. писан Апостол; 59. Устав црк. на кожи 14. в. 51.  

 

‚‚Ïîðëàìè" áðàòu ïðîðûâèøu ïîñëàòè ñ¿à ~ìu 

îáðåòåìè¿à ðëîâåðå ïðåïîäîá¦ wôà ìàøåãî Ñàâè Wëðþfà‟‟    
          

писана врло ситно на хар. 52. М  Ãца Сеп. Ирмологија и неке Беседе на хартији; 53. Разна поучења на 

хартији велика, обе, су 16. в. 54. Псалтир печатац: ''âü ïu„ðòèìh Áåëà" ïðè 

Áèñòðèöh äåYàíñêå.'' 55. Минеј на хартији 16. в. 56. Разне проповеди од разних св. на 

хартији 15. в. 57. Ирмологија на хартији 16. в. на којој је са молитвом да оздраве болни зуби. 58. 

Еванђеље на хартији пред којим пише:  

 

‚‚Ñè" ðâ¦ è áîæüðòâåìà êìèãà òåâòîåâàíãåëè~ 

àðõè~ïèñêîïè~ ÆèYè ïðhíåñåíà áûñòü ìíîþ 

ñìhðåíèìü àðõè~ïèñêuïîìü Ïàèñè~è âü ïåêüñêuþ 

öðüêîâü è äà íhñòü íè êèìü wò~ìëhíà ^ ñåè 

öðüêâè, äà íhñòü áëàãîñëîâåíî  íî ïðîêëåòî ^ Ã. 

Áîãà âñåäðæèòåëè¿à ïðåYèñ¦ ~ãî Ìàòåðè è ^ âñhõü 

ñâåòèõü, äîíäå æå áî èzâîëhíèþ áîæèþ îáíîâèòü 

âûøåðåYåíà àðõ¿åïèñêîïè" ÆèYà. Ïèñà ëhòà # ç Ó. ð Ó. 
êÓ. èÓ.‟‟ 

 

59. Правила о велицемь пость на хар. 15. в. 60. Минеј на хартији 16. в. 61. Апостол на хартији 16. в. 

62. Посланице раз. отаца и пропов. на хар. 15. в. 63. Еванђеље на хар. 14. в. 64. Типик велики на 

хартији из 15. в. пробила га пушка; 65. Разне пропов: и посл: раз: св: отаца на хар: 17. в. 66. Мннеј на 

хартији: 67. Устав на хартији; 68. Минеј на хартији 69. Еванђеле на хартији све из 15. в. 70. 

Проповеди на кожи из прве половине 14. в. 71. Минеј на хар. 15. в. 72. Живот св: Григорије на хар. 

15, в. 73. Устав на хар. 17. в: 74. Пентикостар 17. в. на хар. 75. Псалтир на хар. 16. в. 76. 

''Äîðîfå¿'' велика књига на хар. из 1 . в. 77. Прекрасно Еванђеље са ликовима Еванђелиста. Њега 
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је нека женска, које је име нарочито избрисано поклонила за спомен својим родитељима, којима су 

такође нарочито забрљана имена. На крају пише: 

 

‚‚Âðåáëàãîíq Õð. Ðî~íq ðëàâà è âåëèYí~ äàþnmq 

ìíh ñâðüøèòè ähëî ñè~ ^ íèìü íàYèíà~ìq; òîìq 

ñëàâà âñåáåñêîíåYüíè¿à âü âhêü àìèíü. ëhòh # çÓ. 
ïÓ. êðqãü  
êÓ. äÓ. à Óó. â∞∞‟‟  
 

78. Беседе Јов: Злат: на хар: на крају прибележено:  

 

``‚‚äà ðå zìà âü ëhòî  s Ó. ñ Ó.. ê ∞∞. f ∞∞. ïàäå ñíhãü 
íà ñâ. Àfàíàñ¿þ àòîíñêàãî è èäåæå ã Ó. äíè è âü òî 
ëhòî ãëîáè Õàìåòü ïàøà ìîíàñòèðü zà íåêî~ãà 

êàëu|åðà èìåíåìü Àðñåíè¿à mî ñå uäàâè u Áèñòðèöu 
uzå 50. ãð. òîãäà áûñòü Åãuìåíü Ìåëåíòè~ 

Êàëuäðàìèìü è òî ëhòî ðâàäè ðå.‟‟ 
 

Калудра је (ако је ова) данас арнаут: село у Куршумлиској нахији. 79. Сабор апостол: из старо 

српске печатне. Напред је двоглави бео Неманићски орао у ког је међу глава á Ã. између крила '' 

ðÓ—íÓ.   ã—î'' на среди '' öÓ ðÓ.'' Причају да је из бив. варошице Жере, а сада неки веле (што је 

погрешно) села  Скивљана, о ком ћемо доцније говорити. 80. Проповеди; 81. Триод велики 82. Триод 

на хартији; 83. Триод вел. 84. Еванђеље такође вел. на хар. све из 15. и 16. в. 85. Октојик у којег је у 

средини прибележено ово:  

 

 

‚‚Ñè¿à äà ðå zìà, êàäà ïðhðòàâè ðå 

ìíîãîYuâåíûè è èzáðàíûãè âî~âîäà Áîèêî ãëàñîâèòè 

ïî âàñè zåìëè áëàãîðî|åíûè õðèø}àíèíü è 
ãîñïîäèíü áëàãîYüñòîâûè âëàäèêà Òåìèøâàðñê¿è 

²îàíè}~ è ìíîãîðàzuìíûè è Õðèñòîëþáèâûè âëàäèêà 
]åõà¿à Ñàâàò¿¿à ïàòðèàðõîâü è ïîñëåäíû uìüðå 
íàYåëíèêü ãëàñîâèòè ãîñïîäàðü Ôåõðàòü àãà. Ñòèäü 

á¿"øå è âåzè”ðà îä òîãà ÓuðYèíà ~ðåìü áû íà 

î|àêu äî ñìðüòè è òî ëhòî áû ìèð¿¿à íè ²à}åìà è 
íå äî|î íè åòè Yëîâåêü íåãî ïîìèðè~, à áî¿à íå 
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áû íåãî ñå uìèðè è òî áû âü ëhòî # àÓ. j Ó. ê Ó. ç Ó. ^ 
ðîæäàñòâà áîãàáûäêå ì  Ãöà äåê¦‟ 
 

86. Минеј на хартији; 87. Октојик вел: на хар. 88. Минеј на хар. 89. Минеј на хар. 90. Апостол на хар. 

91. Беседе велике на 4. из 15. века, а све је остало из 16. и 17. 92. Минеј а на крају му пише:  

 

‚‚âü ëhòî # sÓ. öÓ. ñ Ó. ç Ó. ñèà êíèãà íàïèñà ñå 
âü äíè áëàãîYüñòèâàãî ãîñïîä¦ äåñïîòà Ãüîóðüã¿à 

Ðîìàðòèðà äîêòî Ðèëåøåâà.‟‟ 
 

93. Слав: и раз: са: отаца пропов: на хар. 17. в. 94. Устав црк. на хар. крупним писм: 16. в. 95. Минеј 

на хар. 17. в. 95. Октојик у којег је при свршетку ово:  

 

‚‚Ñüïèðàøå ñå ñè~ êîæüíè~ êíèãè âü ëhòî # sÓ. öÓ. âÓ..‟‟ 
 

96. Цео Минееј на кожи из 13. в. 97. Минеј из 15. в. иа хар. 98. Минеј на хар. 17, в. 99. На кожи 

огроман Минеј из прве половине 14. в. а на крају пише истом руком: 

 

‚‚Ïîíèëqè ðàáà ðâî~ãî Åðîíîìàõà Êàðèëèà 

ñüïèñàâøà ñèþ áîæüñòâüíq êíèãq âåëèöhìü òðqäîìü  

ìqæäåþ êvðü èãqíàìü.‟‟  
 

100. На кожи неке Беседе из 14. в. непотпуне; 101. На харт. прекрасно Еванђеље 16. в. 102. Мало на 

харт. Еванђеље при сврш: пише:  

 

‚‚âü ëhòü  # çÓ. ðÓ. í Ó. àÓ. ïîâåëhí¿åìü àðõ~¦ ïåêüñêàãî 
êvðü Ïàíñà‟‟ 

 

103. Огроман Пролог на харији 17. в. 104. долази 75. разних књига из 12. 13. 14. па и 15. в. и на 

хартији од 15. до половина 17. века. Неколико одломака од оних на кожи налази се чак из 11. в. и 10. 

и то једно Еванђеље непотпуно 11. и одломци Апостола 10. века. На Апостолу пише:  

 

‚‚ðüïèðà ñå # sÓ. vÓ. ï Ó. åÓ. ‟‟ 

 

а на Еванђељу му:  

 

‚‚âü åïèñêqïè ÌîðàâèYüñêîè è âü zåìëè 

Æåãëèêîâüñêîè âü ëhòh # s Ó. õÓ. ëÓ. â Ó.‟‟ 

 

178. Белајско Еванђеље. На крају му пише:  
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‚‚Ñè ðâ¦ è áîæ¦ òåòðîåâàìãåëè~ ðïèðà ðå âü 

ëhòh  çÓ. â Ó. âü ïqñòèíè Áåëà~ âü äîìq ïðåñâ¦ 
Áîãîðîäèöè âü äíè íåYåñòèâèõü èñìàèëòåíü âü 

öàðñòâî öàðà Áà"zèòà ðqêîþ ìíîãîãðåøíàãî Íèêîíà 

äà íàïèñà ñå ïîâåëhíè~ìü è áëàãîñëîâåíè~ìü 

ñòàðöà Åâòèì¿à Áîãu íàøåìq ñëàâà âî âåêè âåêü 

àíèìü.‟‟ 
 

Све је ово црвеним словима а даље доцније још и ово: 

 

‚‚âü ëhòî # çÓ. è îÓ. è ã Ó. òîãäà îáëàäàþmq 
ñuëòàíü Ñuëåèìàíu ì  Ãöà Ìà¿à  iÓ. ã Ó. äåíü äà ñå zíà 
êàêî ñu ðîäà ÐàèYü îäü Êðuøåâà ñòàðöåìü áåëàèñêå 

è Íåñòîðîìü Åðîìîíàõîìü è áðàò¿àìü zà ëèâàäu 

âèøå Ãëî|àíü êuïè ñî âñåþ áðàò¿þ ^ Áåõðàìü zà 
1500. ãð. è äàäîmå ÐàèYu 3 äåëü‟‟  
 

и т.д. 179. Проповеди на хар. 17. в. 180. Прекрасно Еванђеље на хар. 16. в. златом, сребром и разним 

бојама украшено; 181. Белајски огроман Поменик. У њему се помиље како су и пре 80. год: 

прилагали поклоници црквама разним у Белају, у којем сада нема ни једне душе српске. Последњи 

су се Срби изтурчили 1835 год: и до то доба биле су све цркве у Белају читаве, а имено: св. Василије, 

Григорија, Јована Богослова, Три Јерарха, Успен св. Богородице, св. Николе и још око 45. тако 

званих скитова м Ãра Високих Дечана: 182. Служебник: 

 

‚‚Ñâåòîíu, ñëàâíîìu  Yuäîòâîðüöu è âåëèêîìuYåíèêu 
êðàëþ Uðîøu ã. ñïèñà ìíîãîãðåøíûè Êvðvëü ìîíàõü 

ÊðüYåíüöü ÊèYåâñêå íàõè¿à.  
 

Година и датума нема 183. Еванђеље на кожи у два ступца из прве половине 12. в. 184. 

Велико Еванђеље на харт. 15. в. 185. Еванђеље на харт. 17. в. 186. Минеј на хартији из 15. в. а на 

корици другом руком пише: ‚‚âü ëhòh  # çÓ. kÓ.‟‟ 187. Еванђеље сво дивно на кожи 

изписано из прве полов. 13. в. 188. Октојик прекрасан и на крају му пише истом руком: 

‚‚Ïèðàâøàãî ïîìhíèòå ãðåøíàãî Äàâèäà, à âàñü Áîãü àìèíü âü 

ëhòh  sÓ. ö Ó. ëÓ. åÓ. ¿Ó. äìå‟‟ 189. Пролог на харт. а на крају му пише: 

 

‚‚âü ëhòî # çÓ. ð Ó. k Ó. íÓ. áûñòü ðàòü âåëèêè è ïëåíü 
ïî âüñåè ñðáüñêîè zåìëè è äîèäîøå Íåìöè ñü 

âîèâîãäàìü Ñðáüñêèìü äî ≥èïà âü Ñðüá¿è, à Òqðöè 



 37 

ïîáåãîøå è ïàêè âðàòèøå, îòåðàøå ãà ïðåêî 

Äuíàâà. Î,î! qâè ìèh! ëþòè ñòðàõü è áhäà òîãäà 

áhøå Ìàòåðè ^ Yåäà ðàzäâà¿àõqñ", wöè îäü ñûíîâü, 

ìëàäå ðîáà¿àõq à ñòàðå ñåöè"õq è äàâë¿àõq. Òîãäà 

íàñhëüíèöè ñìðüòü ïðèzèâàõq à íå æèâîòü ^ 

ïðîêëåòè~ Òqðàêà è Òàòàðà. Îóâè ìíh! ëþòå òqãå 

ïîmî ïðèõâàòèøå àãàð"íè òîãäà íèêîè òðè zìiè. È 

íåêîè zìè" âåëèêà äèæå ñå íà Ì  Ãðà Ãàøëè ïàøà è 
îïëåíè ~ãqìåíà åëå æèâà îñòàâè è êîíàYíûìü 

zàïîóñòhíè~ìü Ì  Ãðü îñòàâè, à ~ãqìàíü æèâü áûòè 
íåìîæå. Òðåò¿è äåíü ïðåñòàâè ñå ~ãqìåíü Zàõàð¿à 

ê ïîòîìü íàñòà ~ãqìåíü Äàíèëü  
 

(ово је погрешно јер је од Захарије до Данила прошло преко 70 год: писац) 

 

~ðîìîíàõü ñåè. Äà ñå zíà¦ âåëèêî Yqäî ñüòâîðè ñâ¦ 
êðàëü Ñòåôàíü è ñå äî îíàãî ïðîêëåòàãî ïàøå òüå 
òàìî îíü ðàñïàäå æèâü è zqáè ìu èñïàäîøå, ãðüäàíü 
äuøu èzâðüæå è ñâè mî áhõu ñà íèìü íè ~äàíü æèâü 
áûòè ìåíîæå äî 3. ëhòà.‟‟ 
 

На крају ове књиге пише црвеним словима истом руком, којом је књига писана: 
 

‚‚Ñëàâà ñâðüøèòåëþ Áîãq âü áåzüêîíàYíè~ âhêè 

àìèíü âü ëhòî # çÓ. àÓ. ¿ Ó. ñïèñà ñå ñè¿à êíèãà 
ïèñà 

н         ка 

 

нн       др 

 

190. На кожи О учењу Тодора игумена студитског из 14. в: 191. Еванђеље без почетка на кожи из 12. 

в: 192. Апостол на кожи из 12. в: на два ступца, на крају на хартији пише: 

 

‚‚âüëhòî # çÓ. ï Ó. ã Ó. Ñqëòàíü Ñåëèìü áåãü è íàñòà 
ïî íåìü Ñqëòàíü Àìèðàòú Ì  Ãöà Äåê.  ê Ã. äíü >êî æå 
íåöè òîãäà ãëàãîëàõq "êî ñ¿ëò (тако) õîøYåò 

öàðñòâîâàòè, è òîæå ñòàâèøå èãqìåíà q ÄåYàíå 
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Ìåòîäè" ~ðîìîíàõà îäú Íèêîëüñêå êåëè~ Ì  Ãöà Ìàðòà 

äÓ. iÓ.  äíü. Îëh, íqæäå òîãäà ì  Ãðó è ïîâñþäq zåìëh 
ñðáüñêå. 

 

193. На хартији њекакав Месецослов с молитвама у коме пише неколико молитава о нашем св. 

Милутину: 

 

‚‚Ð  Ãöà Îê  Ãáðà âü ëÓ. äåíü ïàìhàòú ñâ. âñåõâàëíàãî 
èæå âî öàðh Ñòåôàíà êðàëè" ïðåâèñîêàãî è 

ñâåïîðüæäåíàãî Ìèëuòèíà òðîïàðü ãë. 4. Òè íà 

zåìëè ñî âñhìü äqøèå õðèñòà âüzëþáè è òîãî 

zàïîâhäè ñîáëþäà" "êî ðåêà áëàãà áëàãîuòðîáè~ìü 

è ðàøüäøè ìèm„ðòîþ áîãàòèþ ìàïîëìèëü ~ðè ëþäè 

ñâî~è è ñíàáühëü ~ñè ðàêà ìîmè òâî~è áëàãîuõàèè~ 

è öåëåáíè âîñåìü ïîäàâàòèëíå ñåãî ðàäè ñî òhìü 

Ìèëqòèíå èzïðîñè äuøàìü íàøèìü âåëèþ ìèëîñòü. 

Êîíäàêü ãëàñü 4. Iàâèëü ñå ~ñè "êî êîðåíü 

áëàãîîäðàñàëü è ïðhñëàâíà îòüYåñòâu ñâî~ìu, 

íàèïàYå æå Ñðåäöu òâî~" êðhïîñòè, è 

ïðàðîäèòåëhìü ñâîèìü íîâîîáðàzåíü ïîäîáèûõü 

áûâà~øè ëþäåìü ñâîèìü "âë"~øè ñå qòâàðü 

ïðåêðàñíà".   

 
У истој књизи је и ово: 

 

‚‚Ð Ãöà Ãåíqàðà 4. äüíü Ñâ. Åâñòàòè" ñðáüñêàãî 
òðîïàðü.  

Èçáðàíü Áîãîìü è ëþäüìü âàzëþáëhíå ãëàãîëèå 

àðõ¿åðåîìü áîæåñòâåíà êðàñîòà àíãåëñêè 

ñîñëuæåáíèYå, òàèíèìü áîæåñòâåíûìü qäèâèòåëþ ñî 

âñåìè ñâåòèìè ìîëè Õð¦ Áîãà èzáàâèòè ñå íàìü 

òâî~ìè ìîëèòâàìè îòüzîëü Åâñòàòè~ áëàæåíå, 

ñïàñòè ñå íàìü èzòqmèìü ñü ëþáîâ¿þ òâîþ è ñâåòuþ 

ïàìåòü. Êîíäàâü. Ñâ. âûøå îäü Áîãà ïðèìè 

áëàãîäàòü âî ñâåòèòåëñêuþ ïîäîáu îáëåêàëü ñå è ^ 

uñíu ñâîåþ áëàãîYåñòüíîñòüíu íàuYèëü ñå ~ñè 
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âñåêëàí¿àòè ñå âü Òðîèöè ~äèíîìu ñumíåè òhìü æå 

ïàìåòü òâîþ ñâåòuþ òYumå ïðîñëàâë"åìî Áîãà 

ïðîðëàâüøàãî òå.‟‟ 

 
При свршетку ове књижице пише: 

 

‚‚âü ëhòî # zÓ. ã Ó. ïîìðYå ëuíà âåñìà ì Ãöà Ôåáð¦ 
20. äàí ïðåáèñòü âî òìh âî âÓ. Yàñü ïðèëuYè ñå 
òîãäà äíå 3. ïî 8. ïîíåäåëüíèêü. Òîãäà æå 

öàðñòâumu âåëèêîìu Àìèðå Ñuëòàíü Ñåëèìu 

áåzàêîíîìu ïî ïðèëuYèâøu íu òîãäà.‟‟ 

 

194. Еванђеље из 16. века. На крају пише другом руком: 
 

‚‚# çÓ. ï Ó. ãÓ. Ñuëòàíu Ñåëèìu íàñòà Ñuëòàíü 
Àìèðàòü Äåê¦ åÓ. âåëèêè zuëuìü íàñòà u Ïåêü ^ 
Ìàõìuòü Ãáåãîâè|", Îáðåíü Ãáåãîâè|", ó Ñêüäàðü ^ 
Èâàí Ãáåãîâè|" áuøàòëè~, ó Ïðèzðhíü ^ Ñèíàí 
ïàøè|à ðîòuëîâè|à, ó Äü¿àêîâî ^ Åëàñü ïàøè|à 
äuêè|à #âÓ. èzðhêîøå.‟‟....... 

 

195. На једном Србљаку руске печатње пише ово: 

 

‚‚âü ëhòî ^ ðàæ¦ ïî ïëîòà áîãà ñëîâà 182. 

ãîä. àzü Ïàèñè" èãuìàíü ïåêüñêè ïðèäîõü u Ì Ãð 
ñâ¦ Ìàðêà Åâàíãåëèñòà, ~ãäà áûõü âî áhãüñòâî ^ 

ïðîêëåòàãî Íèìàí ïàøå áèâ¦ òîãäà ñïîð âî Èïå|è è 
ïðåáûõü âî ì Ãðà ^ Þë" 20. äî Îêò¦ 4. è á"øå 
òîãäà èãuìàíü Êvðü Àêñåí¿å ðîäîìü îäü ãðàäà 

Ïðèzðåíà è ñ¿å âhäîìî äà å ïîñëhäíåìu ðîäu 

ãðåYåñêîìu âî Öàðèãðàäü îäü ïðîêëåòîãà öàðà 

Ìàõìuäà, òàêî îíü îêî"íè ìíîãî zhëî ñhYu ïðhähäå 

âèøå îäü 20.000 mî uñhYå ìíîãå àðõîíäå è âåëèêu 

ãîñïîäu ãðåYåñêu èzêîðåíè äî êîíöà, à íå ñàìî âî 

Öàðèãðàäü è âî ìíîãèõü îñòðîâà è âî Àíàäîëü 
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ìíîãè ðîäü ñìåðòè ïðèäàäå è ñàìà" âñåî 

ñâ"måíhøàãî âñåëhíñêàãî ïàòðèàðõà ïîâhñè èìåíåìü 

Ãðèãîð¿" è ñà ñ íèìå ìíîãå àðõ¿åðåå è 

ìèòðîïîëèòå è ñâåmåíèöå ïîãuáè íà íàøü ñâåòëè 

äåíü Ïàñõu. Òî ñå zëî ñàòâîðè âü òîèæäå ëåòî 

ñëuYè ñå Ïàñõü Õðèñ¦ Àïðèë¦ 6. è òîãäà 

Àðõ¿åïèñêîïü Ïðèzðåíñêè êvðü Ãîñïîäèíà Zàõàð¿þ 

âåðîëîìíå ïàøå Ïðèzðåíñêå u êàëå Ïðèzðåíñêîãà zà 

ïðàâäu (затворише)  è ñåäå 3. ì Ãöà u êàëå õàïñ òå 
èâòèðå (èíòðèãà) ðàäè Öàðèãðàäñêå 1821 ì Ãöà Îêò¦ 
4. äåìü.‟‟ 

 

Тражећи непрестано хрисовуљу коју је издала овом монастиру Царица Милица, са сином 

Стефаном Високим, а млоге владике са патриарсима, потврђивале, ми најђемо на....... трећу 

сасвим досада непознату! О овој св: оци несу не само баш ништа знали него ни сањали. У њој има 

преко 50. листа изедених од миша при крајевима изтрулелих од влаге и плесни. Ми смо осушили и 

спремили да се амо пошље, ама до данас беше све узадуд, хрисовуље још нема. Кад би се могло 

слободно радити и кад би се смио човек бар калуђерима јавити, нашло би се још млого неиздатих 

ствари, које су биле забачене. Са овом новооткривеном ваљало је послати и једва нађену кнегиње 

Милице, ама нема до данас ама баш ни једне. Хрисовуљу св: краља недају никоме и ми смо је 

најтачније и верније преписали изговарајући се: да нам треба ради натписа око уписаних светаца; те 

да буду писмена око глава ових онаква иста, каква су у хрисовуљи св: краља.  

Ову ћемо ниже навести, а сада овде наводимо прегдед старина ствари дечанских: 1. Једна 

стара огрлица од одежде свештеничке. Она је сва од сребра па позлаћена на свили црвеној, плавој и 

белој. Идући с десна на лево ове огрлице увезен је у њу упис, који се почиње и свршава са 

реченицом уздуж крста. Овај је се крст састављао и постајао је цео, кад је се ова огрлица скопчавала. 

Натпис је овај: 

 

т  Ñüè ôåëîíü ñüòâîðè ãîñïîäüæäå Äåñèèíà âü 
äíè ãîñïîäèíà ñâî~ãî êvðú Iwíà Íåãîòå êî~êîäà è 

ñü Yüäîìü èõü Fåwäîñ¿å Ïåòðu è Ñòàíîþ âàíà (ваљда 

Ивана) âü ëhòh, # çÓ. êÓ. è Ó. Ìåñåöà à äüíü # ä Ó. å Ó. 
‟‟ 

 

2. Две гвоздене Благајне, или, касе са по 5. затвора, веље још св: краља, ама су сада баш савршено 

празне и захрђале. Од ових је једна већа, а друга мања; 3. 4. стара српска мача, без икаквих натписа, а 

има их код св: отац 7.- 8. Они су махом сви нађени код урвина оног града на Црвеном брду. Међу 

овима је један тањији, лакшији и лепше израде. Он је некада имао корце од злата и сребра, а 

извежене разним драгаценим камењем. Сад нема ни корица, а камо ли тог камења и украса. Као што 

је од искони био у српском народу обичај, тако је исто и овде у овој нашој најдивнијој и највећој 
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светињи. А од искони су Срби, не имајући довољно новаца поклањали својим св: храмовима пре 

хришћанства и у овоме, своје скупоцене наките, украсе, оружје, појасеве, одела, обуће и т: д:  

То видимо и овде, где има разног старинског оружја, одела, обуће, узда, седала, калпака и т; 

д: које је све било некада украшено благородним кововима и драгим камењем, али је сад све то 

опљачкано, извађено, развучено, и т: д: само стоје коже платна, свите, гвожђе, и т: д: поједено хрђом, 

мољцима и осталим, без икакве новчане вредности изузевши старинарску 4. Овде је и једно мало 

прастаро звоно без икаквог натписа. 5. Велики сребран па позлаћиван крст са по два кубенцета на 

пречагама његовим. На стопалу му су 4. двоглава орла са по једном св: Богородицом тројеручницом. 

Међу овима, као и доле, стајао је стари натпис, који је замењем овим новим: 

 

‚‚âü ðuôå ~ðîíîìàõu Zàõàð¿þ äåYàíöu è ïðèêëîíèêu 

æèâîíîñíàãî ãðîáà Õðèñòîâà zà ïîñëuæèòè ñå "êî, 

"êî æå âü ðèñîâuëh zàâåmàíî ñâ¦ Öàð¦ è õòèòîðîìü 

ñâ¦ ìåñòà. àwà¿èë¿æ¿ Ãà  ã.i. è ïðèëåæè ê. ñ. 
êðñüòü ñåè è êðüñòè ñî ñ äðuæèíq qñòðîè ñìåðåíè 

åãuìàíü ÄåYàíñêè Äàíèëü Ïåòðîâèêü è ïîêëîíè è 

ïîêëîíèêü æèâîíîñíàãî ãðîáà Õð¦ è ïðèëåæè äîìu 

Ïàíäîêðàòîðîâu zîâîìè äåYàíè wáèò. ïî âñè âhêü è 

âî áuäumü.‟‟ 

 

10. Једно 5-6. разних купчића малих, међу којима је и један од индијског ораха у сребру окован, веле, 

још св: краља. Кад је ова светиња харана, ову је драгаценост одкупио и наново повратио и поклонио 

Дечанима неки: ‚‚Ñòî"ìü ^ âàðîøü Ïðîêuïë" ïîêëîíè õðàìu Áîæ¿þ‟‟ 

11. Злат: Енголпија (Медалија) са рејљефним (испупченим) натписом, 8-уголна и с једне и друге 

стране стоји јој натпис у по два реда: 

 

‚‚Äîðòîèìî åðòü "êî âî èðòèìq áëàæèòè òå 

Áîãîðîäèöå ïðèñíî á Ãñ (дољни ред) ïðèñíîáëàæåíqþ è 

ïðåíåïîðîYíqþ è ìàòåðü Áîãà íàø....  †Yåñòíhèøqþ 

õåðqâèìü ñëàâíhèøqþ áåzü ðàzñqæäåíè¿à (други ред) 

ðîæäà, ðŒåðàóèíü áåzü èðòëåìè¿à Áîãà ðëîâà.‟‟ 

 

12. Велики крст веле неког Мојсеја, а на стопалу му пише: 

 

‚‚Ñåè êððòü ìàYèíè êuþíy¿" Ñèìî ÐèñòèY 
ÃîáåëèY u Ñàðàåâu ì Ãöà àâã¦ 12. 1806. u öðê. 
ÄåYàìå zà ïàðå¦‟‟ 

 

13. Сребрна мастионица (дивит) прекрасно израђена са натписом:  
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‚‚ðè äèâèòú ïðåïîä¦ ïîêëîíèêq Äàíèëó èãqìåíó äåY¦ 
wáèòåëè‟‟ 

 

14. Друга мастионица: ‚‚Ðîèðåè  åðîìîíàõú äåYàìàôö‟‟ 15. Стари прекрасан 

крст Јоанићије Митрополита Рашко призренског. Он је сребрн па позлаћен. 16. Прекрасно у сребро  

окована од ноге кост: св: Јелене. Оков је овај за 1. стопу дугачак, а кост је млого краћа. 17. Медаљица 

округла сребрна, веле, св: краља са два круга унутра. 18. У сребро окована као купица, веле опет св: 

краља. У овој је прекрасно израђен с десне стране троличан Спас, а с леве св: Богородица са малим 

Исусом 19. Прекрасан и диван сребрн па позлаћен крст са 5. кубенцета. На њему ово пише: 
 

‚‚Ñåè êððòü ðâåòàãî í Ãðà äåYàíñêàãî âü íåì æå 
èìhåòü Yàñòü Yåñíàãî äðåâà ñàãðàäè ñå u Êðàòîâî 

åðîíîìàýýõü Ïàèðè~  

#àÓ. wÓ. d Ó.‟‟ 

 

20. Прекрасан сребрн крст са натписом:  

 

‚‚Ñåè êððòü ðàãðàäè òðuäîíö è èæäèâåìè~íü 

åðîíîìàýýõà Ðîèðåà  í Ãðà äåYàíñêàãî #à Ó. w Ó. ê Ó.‟‟ 

 

21. Једна сребрна челенка, са неколико трепетлика, украшена пређе драгим, а сада, понеким 

простим, каменом. 32. Огроман стари сребрн па позлаћен путир. На коленцима му (а ових је 6.) стоји 

по један велики четвртасти скупоцени камен, а више ових на савијености стоји крупним изрезаним 

(рејљефним) писменима исписано ово: 

 

‚‚Ñ Ãòü ñ Ãòü á Ããü ã Ãïîäü Ñ Ãàwf èåïëüè í Ãáî è 
zåíë" ðëàâ¿ åãî, Î ðàìà âö â¿øìûõü.‟‟ а при врху тако исто 

пише: ‚‚ïèòå ^ ìåå âüðè ðå ~ð êðüâü íî¿à ìîâàãî 

zàâhòà, zà âû èzëèâà~ìà" è zà ìëîãè âü 

îðòàâëåìè~ ãðåõîíü àíèìü‟‟ 
 

Даље стоји ниже: ‚‚Yàøq ðïàðåìè" „ïðèíq è èíå 

ãîñïîäüíå ïðèzîâq àëë¿ëóãià âü ëhòî #ç Ó. î Ó. ç Ó. 
ïîòðqæäåìè~íü ðîáà ðâî~ãî Ðàäèâîà.‟‟ У дољњем троуглу стоји 

ово: ‚‚ïîíåìè ãîðïîäè ðîáà ðâî~ãî Ðàäèâîà‟‟  
 

23. Прекрасне сребрне па позлаћене две рипиде. На среди је велики шестокрили анђео са по 3. са 

страна трокрилним; више ових вазнесење Христово са 4. Еванђелиста; а више овог је дух свети. Све 

је то прекрасно и дивно испупчено или изрезано урађено, да му се мора највећији вештак дивити и 

чудити. С десне стране овог пише: 
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†Ñšè~ ðèïèäå ðâ"òå è âåëèôhè ïàòð¿àðõ¿è ñðáüñêîè 

âü Ïåêè ñúêîâàøå ñå òðuäîìü è íàñòî"íèåìü 
Ìèòðîïîëèòà ñêîïñêàãî êvðü Êèðèëà à îäêó~ ñâhòè 

ôðêâè Ñêîððê¿å.‟‟ с друге стране:  ‚‚Ïðè ïàòð¿àðõu 

Ñðáüñêîìü Ã Ã è¦ Àðñåí¿þ Yåòâðüòîìü âü ëhòî 
ãîñïîäíå #àа∫. j.а ∫ ë∫. — Ñâåò,а ðâåò,а ðâåòü, 
ãîñïîäü Ñàâàîò èñïëüíè íåáî è zåìëà ñëàâè ~ãî î 

ðàìà âü âûøìè.‟‟ 

 

24. Један прилог м Ãру са овим натписом: 

 

‚‚Ïðè àðõ~ïèðêîïh ïåêüðêîíü áëàæåìhèøèíü êvðü 

Ãåðàñ~ìü. À ïðè ñìåðåíîìü èãqìåíîìü äåYàíñêîìü 

êvðü Íèêèôîðîìü Åðîìîíàõîìü ñü áðàò¿îìü åãî. Î 

ñâåòè Ãîñï¦ Õðèñ¦ áîæüñòâåíû è âåëèêîìqYåíèYå 

âåíüöåíîñYå è ïðâîìqYåíèYå òåzîèìåíèòå Ñòåôàíå 

¿àêî õðèñèëîìq ñâåòq q Öàðà õâàðè ïðåñòîëq 

ïðåäàþ äqøå ìîþ ñü òåëîìü íåèñöåëèìü íåäqãîìü ñòðqïè 
è ãíîåìü ëþòå áîëåmòèíà ìîëþ òè ñå 
èñõqäàòàèñòâqè âü Õðèñòq âëàäèöå î ìå ñìåðîíîìü 

èæå ðqêîþ ìîåþ ñú äqøåþ ìè ñèà íàïèñàõü è òåáå 

ëþáàzíå ïðèíåñîõü íåäîñòîèíè Õðèñòq ðîáü îëñvâú 

†îwëåø d èzqãðqóü.‟‟  

 

25. На црвенорујном старом прекрасном васдуху стоји извезен петокраки крст, на троступном, 

помосту. На врху врста стоји:  ã Ó. íÓ. öÓ. i Ó. с десне стране над горњом пречагом, ö Ãð а с 

леве  

‚‚ð Ãëêå‟‟ под првом пречагом с једне и друге стране ‚‚i Ã â—õ Ã â‟‟ испод друге преча  

‚‚ìè—êà‟‟а испод овог с десне ‚‚ð Ãõ‟‟ и с леве ‚‚ï Ã.â‟‟. У помосту 1. вр: ì Ã 
ëáî ã ñå zäåõå ñú íàìà ñòàíhòå. Иза извеженог копља с десне стране крста у ових 

9. вр: пише ово:  

(1.) ô¿õ Ãåðï. (2.) ñ  à Ã à ö (3.) âúâíè (4.) à f ê á è  (5.) íü ìâ  (6.) ó ó ó ó (7.) 
†  ä z (8.) Yê. (9.) Yñ.  

С леве иза оне мотке на којој је била губа клеште и остало, такође у ових 9. врстица пише ово: 

(1.) Yê.  (2.) Y áåf.  (3.) ð í ê õ (4.) Yï. (5.) Yâ.  (6.) Yáü. (7.) è ä á ò (8.) â õ â ñ  (9.) 

ä ð ê (h) h ò ð, Âhòð.‟‟ А. испод свега тога: 



 44 

 

‚‚Ïîíèì ãîñïîäè ðàáu ñâîþ Ìîíàõ¿þ  
Ìàðèíu åæå èzâåzå à ìå ðüðè‟‟ 

 

Овде више нема никаквих ствари које би заслуживале особеног призрења. Сад нам долази 

хрисовуља св: краља, која се овде особито чува. Она је истина напечатана у прекрасној књижици 

Гедеона Јуришића, ''Дечански првенац,'' из ове препечатане у такође прекрасном делу Г. Миклошића 

''Monumenta serbica,'' али се уздамо у нашу стрпељивост и најстрожију тачност, да и наш препис неће 

бити лошији од Г. Гедеоновог, него ће још послужити на украс наше писмености. Хрисовуља је на 

неколико настављаних пергамената око 22. педља дугачка и 1. стопу и нешто више широка. Писана 

је прекрасним и дивно израђеним писменима, која су од влаге и дугог времена почела помало да 

жуте. Писмена су ова у прво доба била загасито плава. Свако је прво писмо у имену села написано 

прекрасним бив: црвенорујним мастилом а међе и границе отвореним плавим, што придаје особиту 

красоту и лепоту целој овој нашој драгоценој старини. При свршегку хрисовуље, с леве стране, стоји 

забоден крст у грб свеколиког и укупног срп: народа огнило које на крајевима одоздо и одозго у 

среди има кругове, или знаке вечности. Крајеви крста такође се свршавају у круговима, или 

вечностима; а све је то уписано прекрасним писменима са црвеним окрајцима свуда, ван мдрака 

међу пречагама крста, које му дају изгледину звезде. Одавде се пружа за два и по прста, крупним 

црвенорујним, а сад већ избледелим писменима, потпис св; краља који гласи: 

 

‚‚Ñòåóàìü Îóðîøü Ã. ïî ìèëîñòè Áîæèåè êðàëü  
âñhõü Ñðáüñêèõü è ïîìîðüñêèõü zåíëü‟‟ 

 

На врху хрисовуље, захватајући скоро један цео пергаменат, стоји огроман у плавом пољу, и 

са бив: црвеним писменима, печат краљевски. Око целог печата иде златан круг, или перваз, са 

црвенорујним окрајцима од кринова, или лала, са белим шпицама на црвенорујном пољу, а плавим 

пречагама. Ови украси састављају 8. кругова, која наличе на звезде, а престављају прастари грб 

српски точак у вечности или колу, са разним украсима узетим из грба лозе Неманића. Као да је овде 

хтео св: краљ, да не напушта и незаборавља драгоцену старину српску још пре Христа и 

хришћанства у Срба. С леве стране, а до основа, стоји велика црна, а некада загасито плава, звезда са 

8. ждрака. С десне стоји огроман већ пожутео осмокраки неманићски крст углављен у троступни 

помост. Крст је овај сада скоро сав црвеножућкаст са црвеним окрајцима и разним плавим шарама.  

Између његових пречага пише: ‚‚ è Ãñ. õð. Öàð Ñëàâè‟‟  С једне и друге 

његове стране стоји копље и мотка са знацима, којима су мучили Спаса. С леве стране од звезде 

стоји мањи такође осмокраки крст са црвеним первазима и загасито плавим шарама. Око овога и 

међу његовим пречагама био је сасвим неки други натпис; али се сад неможе прочитати и ништа 

више приметити до ова писмена: ‚‚w. ó. ê. ï. ã. u. Y.‟‟ На краљевом печату такође 

неможе се ништа више дознати од некадашњег целог натписа, до ово неколико сачуваних 

црвенорујних писмена у плавом пољу оперважених белом бојом: ‚‚ï... ñ... ï... ò 

ð... ã‟‟  Овај је горњи део хрисовуље најхрђавије сачуван с тога, што се око округлог 

дрвета прво савија свршетак једне доцније написане хартије која је прилепљена за свршетак 

хрисовуље, после овог иде хрисовуља при свом свршетку, па онда се цео тај завијутак свршава 

почетком њеним, који је се већ и споља скоро сав излизао, а изнутра страшно изпрепуцао особито 

овај печат краљев у плавом воску. На крају хрисовуље, веле, био је огроман златан лични краљев 

печат који је висио на свили од српске тробоје. Шта је било са овим печатом и куд је се здео? 

незнађаше нико НИшта да каже.  
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На крају ове књиге, ако и како буде могуће због писмена кириловских и огромноће ово III. 

свеске Путописа ставићемо и саму ову хрисовуљу са доцнијима, или ћемо то најдаље у IV. свесци 

Пу-тописа учинити. А овде сада чинимо пажљивим г: г: читаоце и читачице да ће они који је са 

особенон пажњом буду прочитали и сравњивали са овом истом напечатаном у ''Дечанском првенцу 

Гедеона Јуришића'' и прекрасном делу млогозаслужног Миклошића ''Monumenta Serbica'' 

упоређујући их међу нашим преписом и првог наћи огромне, па и у целим речима, а међу 

Миклошићевим и нашим, и ако не у целим и млогим речима, а оно у по јединим речима, писменима, 

а нарочито правопису дакле свакојако у доста важним, разликама. Ово оволико имасмо да кажемо о 

овој црквици (параклису) посвећеној Покрову богородичном и препуној дољној разним од мале 

вредности садањим дрејама, платнима и т: д: посвећеној Ваведењу богородичном.  

Излазећи из ове последње, а дољње црквице Ваведења, коју зову: ''дољњи параклис,'' ево нас 

већ у самом прекрасном и дивном огромном главном олтару, који је и дужи и шири од помињатих 

мера у осталих путника. Од дња његова па до врха зидова под сводовима он је огромне висине, па и 

опет сав уписан у свецима којих, осим редова шари, има тробојних, а више ових врхови зидова, 

такође осим редова шара, иду четворобојни један над другим редови светаца. На овом су олтару три 

огромна и дивна, неизказана прозора, који му дају неописану милину и дивоту у светлости и виделу. 

Осим ова три прозора иду још по два прозора у све четири округлине крај олтарске и то: у северне 

две, по један на истоку и северу, а јужне такође две, по један на истоку и југу.  

У првој северној од овог олтара округлини тако званој Просхомидији и од северне цркве св: 

Димитрије, које олтар саставља друга северна округлина, (а јужне стране своје они су затворени 

параклиси). У првој је округлини црква св: Николе, и то у другој јужној главног олтара округлини. 

Али осим помињате дивне и чудне ружичасто црвеникасте њежне, премиришуће, а душу узносеће 

некуд у висине, светлости, долазе и друге главне цркве, као и побочних, те тако чине овај св: храм 

божији одиста у целом свету најсветлијим, и потпуно изказујући и то јединствено и једина у свету 

најузвишеније човечанства осећаје, највећег умилења и сладости највеће њежности и мекости, па и 

за најокорелија срца и најтамније и црње душе, које и саме у овој постају најсмиренијим, укроћене 

величинственијим божанствено побожним озбиљно милосрдним и предивним, управо рајских 

наслада и милина осећајима за све оне, који још не окореше у гресима, а који је само виде и у њој 

неколико тренутака проведу.  

Најокорелији разбојник, највећи одпадник бездушник и зликовац, највећији неваљалац и 

људска крвопија, тек би овде у првом смислу не само омекшао и постао човеком, него би још шта 

више постао правим побожником, признавши над собом дивотност и величанственост вечне правде 

и, вечног суштаства нашег свемоћног и непостижног Господа и Творца. Али је скоро све то узадуд, 

кад по хрђавом обичају, унете, још са неиструлелим како ваља месом умрлих калуђери,кости, тако 

страшно смрде и загушљиво и отровно кваре овај дивни и непостижни ваздух да човек мора 

савршено пропасти, у сред ове дивоте и милине од страшних и ужасних мука, само ако неколико 

часова остане овде у овој дивној и преузвишеној непостижној српској светини, знаку некадашње 

моћи, изображености, напредности, сили и слави српској.  

Овако управо љутити на кадуђере, и на овај њихов непожливи обичај, повукосмо се у 

Просхомидију, као мало затворенију и која лежи одма са северне стране главног олтара у оној првој, 

до њега округлини, која је испупченија од округлине олтара цркве св: Димитрије, а која опет од ове 

просхомидије лежи северно. Просхомидија је сва уписана и живописана скоро само чистом српском 

тробојом, а где има погдегде и изредка и по која друга, боја она је додавана по неопходимости 

престава и изражаја. Боже мој! колике и какве беху патриоте наши стари у врхунцу своје силе и 

славе, док ми у колевци моћи већ мајмунишемо са свим и свачем само што је туђе, а нашег и оно 

мало сачуваног и непропалог затиремо и утамањујемо, у место да га гајимо и негујемо!?  

У самој олтарној округлини, а са наше десне стране, стоји уписан огроман ‚‚ðâ. Ñàâà 

à Ã. àðõ¿åïèðêqïü Ñðáüðêèè‟‟ а наше леве и крај прозора северног: ‚‚ðâ. 

Àðñåíè~ â Ã. àðõ¿åïèñêqïü Ñðáüðêèè‟‟. Оба су у дивним и прекрасним 
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старим српским одеждама, само од тробоје српске, украшене од српских боја крстовима, у место 

шара каквих. Типови, као и боје и све остало, лица и тела, показују да их је српски живописац као и 

у свима старим срп: храмовима, уписивао, ослањајући се у најмањијим ситницима на народност 

српску и на особености народа српског. На јужном је зиду: ‚‚ðâ. Íèêîäèìü 

àðõ¿åïèðêqïü Ñðáüðêèè‟‟ такође у срп: оделу, а у самој издубљености, ‚‚ðâ. 
Ñòåóàìü ä¿àêîìü‟‟ 

Под прозором у издубљености уписано је мозаиком прекрасно и дивно мртво тело нашег 

Спаса, да најтврђе срце заплаче, а око тела му светог стоје гомиле дивно и чудноватно уписаних 

анђела, аранђела, сила, власти, господства, и осталих небесних сила. Више ових иду други прекрасни 

и дивни светитељи, али су калуђери натрпали неке даске, које састављају као неки таван, и на ове 

којешта натрпали; те се с тога невиди ништа више и ако смо се свом снагом и силом старали, да их 

одавде микнемо. Тек се понешто види из цркве св: Дим: више ових дасака.  

У врху свода који се дели на четиритроугалне са оштроиспупченим первазима дивне и 

чудновато украшене срп: тробојом, троугалности у којима стоје од разне шаре из основа наших 

старих народних пределних грбова, а нарочито и јединог укупног народа српског,огнила, а иза ових 

уписани су разни и силни свеци неки. У врху олтара главне цркве, и то у оној дивној и прекрасној 

удубљеној округлини стоји прекрасан и диван на 4. стуба златан и прекрасно и чудновато сведен, 

као, трем. У овоме, на српском плавом пољу, као што је и све у овој округлини сводној, стоје 

огромна два анђела са пламеним, или огненим крилима, више глава и ниже рамена, и са модрикасто 

белим прамењем огња, који им излази из трбуха и груди и иду више глава, где им се и крила једна с 

другим, и са овим пламеновима огња, састају. Оба су анђела и срп: лица, и боја, и типова, узраста и 

осталог. Пред њима је велики црвенорујним, а златом извеженим застором, покривени сто, на ком су 

принадлежности тајне вечере.  

С десне је стране од стола диван и прекрасан, правог срп: типа, у светлој белој одежди, 

огроман Спас и Господ наш, који дванајесторици својих апостола пружа златно купче које је 

унеколико налик на садањи наш бардак. Дреја спасова је изшарана плавим крстовима у златним 

колутовима, (знацима вечности) из којих излазе наша огнила (знаци васкрснућа). Апостоли су у 

разнобојним правим еврејским дреама, и таквих су истих и типова у лицу, боји, расту и т: д: и они 

сви редом један по једап сагињући се и клањајући се Спасу, пију из тог купчета, а више њих је 

белим, у плаву пољу, написано: ‚‚Ïèòå ^ íå~ âüñè ñå ~ñòü êðüâü íî"‟‟ Више 

ових апостола на три златна стубића стоји нека подебела полуокруглост и као клупа. На стубићима 

виси неко скупоцено платно ружичасте боје.  

До Спаса стоји, у плавом пољу, анђео, који држи округлу а златну рипиду. Анђео је овај баш 

до самих полудвери и њихових прагова, који деле апостола од Спаса. Трем овај, са помињатом 

полуокругластом троугалношћу (или овде сада на три стубића клупом,) преставља небесњи престо 

Спасов. Са наше леве, а Спасове десне стране, стоји уписан онакав исти, Спас у истој прозрачној 

белој и светлећој се дреји, и испред њега клањајући му се и примајући од њега хлеб, стоје онакви 

исти као и на другој страни, апостоли, више којих, а од спрам главе спасове пише опет ово:  

 

‚‚Ïðèí~òå è "äèòå ñå ~ñ (тако) òLhëî íî~.‟‟ 
 

Испод ове тајње вечере, а над прозорном издубљеном округлином, у плавозеленикастом 

пољу, стоји дивно и прекрасно уписана огромна мајка божија са разширеним рукама. Као што се 

свуда у старим срп: црквама, Праве Србије огледа србизам, карактеристика и особености српске и у 

столовима, престолима, кућама, градовима, свему и свачему, и као што свеци, већ тако рећи 

посрбљени и из туђих народности, а страшно завољени Србима, носе и тип и унеколико и одело и 

све српско; тако је и овде (и свуда) са Спасом и пречистом Мајком му, која је оличени углед (идеал) 
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лепоте, њежности, милости, озбиљности, преузиишености, побожности, благости и т: д: чисте 

прастаре српкиње.  

С десне њене, а наше леве, стране стоји ужасно огроман, такође већ посрбљен Аранђел 

Михајил, светац и слава дома Неманића. Он је сав у царсконеманићској црвенорујној долами 

украшеној драгим каменом и разним шарама огнилама и осталим српским грбовима од срп: тробоје. 

Крила пламена су му ужасно огромна и долазе чак скоро до помоста. У десној му је руци, на плавој 

паличици, четвороугална бела дашчица са златним оквиром, на којој је плавим неманићским 

писменима трипута једно испод другог написано: ‚‚àãèîð‟‟ С леве стране св: Богородице, а 

наше десне, стоји уписан такав исти, у таквом оделу, са таквим крилима, па чак и таквом лицу св: 

Гаврил.  

Више св: Богородице, стоји около целог олтара испупчасто троугласто округао перваз 

изшаран разним шарама од срп: тробоје имајуће основу наших огнила и осталих појединих српских 

предела грбова. Овим се первазом одваја дољни зид живописа од горњег сводног. Ниже св: 

Богородице иде свуд унаоколо црвенорујни као појас, којим се одвајају од ње доле идући свеци. Под 

овим појасићем, а скоро до половине прекрасног и дивног главног олтарног прозора, стоји уписан 

Спас чинећи разна чудеса, а даље иду епискупи у одеждама од срп: тробоје, као што је већ помињато 

н: п: ако је бео стихар, он је изшаран плавим крстићима, или црвенорујним, ако је плава одежда, она 

је изшарана, белим, или црвенорујним, крстићима, ако је црвенорујна круна, или ма која одежда, 

изшарапа белим, или плавим крстићима и т: д:  

Знатнија су од ових овде светаца: св: Алимпије, Нестор српски, Ветран српски, Филип 

епискуп српски. Род српски, Роман српски и још неки млоги други. Ове пет свеце, од оних испод 

њих као и њих од горних, одвоја широк бео појас. на ком су шаре од црвенорујне и плавобеле, (а по 

гдешто где се престављају дрва зелене) боје. Све шаре имају основе кола, или вечности, наших 
огнила или вечнога (васкрснуће,) живота и још погдекојег грба српског са неманићским криновима и 

т: д: Испод ове шаре иду већ тако рећи насрбљени туђи свеци у одеждама од српске тробоје, високи, 

суви, плави, коштуњави, дугачких лица, косе браде и бркова, али танких и поретких, дугачких, 

танких вратова, високих чела, дугих носева, грахорастих и плавих очију и што је прилично приметно 

махом мало кривих носева и накривљених вратова и глава већином вратова на леву, а носеви десну 

страну (што казује стање здрављ). а међу овима идућа од краја јужног зида на средини олтара, 

долази: 1. Св: Поликарп, Св: Спиридон, у округлој малој шиљатој исплетеној од рогознице капи.  

Између ове двојице стојс врата од скривнице у којих округлини издубљеној над вратима стоји 

прекрасно уписана св: Богородица притискујући, на своје материнске устне и лице, малог Спаса са 

благосиљајућим ручицама, а око њеног светог обода стоји уписано:  

 

‚‚Ð ÃÐ—Î ÃV Ìèë Ãòèâà È ÃÑ—Õ ÃÑ‟‟ 
 

Иза ње иду: св: Тарасије, св: Јован Златоусти, св: Кирил Александријски, са шиљатом 

црвеном капом изшареном великим белим и плавим крстовима, св: Григорије Нисије, св: Атанасије; 

а у прозору мањи св: Јермолаји и св: Кирјак, а даље такође као и остали, ван ове двојице, огроман св: 

Василије, ‚‚ðâ. Ëåwìäèå‟‟ (тако) св: Архип, св: Иринеј епискуп српски, св: Феотим 

епискуп и т: д: У северном прозору: св: Методије и Гангарије мали, а даље опет велики на зиду св: 

Матија, св: Григорије и св: Никола српски. 

Под огромним источ: прекрасним прозором, лежи у црвенорујној, а извеженој златом труњи 

мртво спасово тело. Испод овога и троугљасто округласто испупчастог свода около, целог олтарног 

перваза, украшеног разним шарама од тробоје српске, стоје уписана сва чудеса Христова. 

Живописац је потпуно одговорио свом задатку, јер не само да је пределе и месности са самим 

поднебјем, него и типове лица и карактере људи и народа, у ком је вршио Спас своја чудеса, потпуно 

и како ваља преставио и живописао, да му се не само највећи савршенији вештак, но и историк, 

географ, етнограф и природњак мора дивити и чудити. Од помоста па за скоро 6. стопа висине стоје 
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све само дивне и прекрасне разне шаре уписане тробојом српском. Све оне узете су из наше до 

хришћанске српске народности и вере, којима се све старине наше од свију осталих народа и старина 

разликују и оддикују. Особито се свуда и на сваком месту огледа само наша народност и ствари из 

ње узете.  

За 1 1/2 стопу висине цео је олтар около оперважен прекрасном од белог мрамора клупом, 

која се изпод источног прозора, или ниже горнег места, узвишава још за једну стопу. Од краја внсине 

своје па до помоста спушта се преко три поширока и прилично дугачка, од шареног (црвенорујним и 

плавим бобама на белом пољу) прекрасно и дивно урађеног мраморна, степена. На првом степепу 

стоји огромно св: Еванђеље оковано у сребрне па позлаћене корице, на другом св: Богородица, а на 

трећем такође св: Богородица Троручница, али огромна и сва окићена златом, сребром и бисером. 

Ова је св; Богородица чудотворна, као и она мала ниже ње. Више ове св: Богородице виси огромно 

сребрно кандило, које се никад не гаси. Степени су ови застрти скупоценим златом, сребром и 

бисером украшени свиленим и од кадифе засторима.  

На Еванђељу овом, које се сада редко употребљава, пише ово: 

 

‚‚Ñèå ñâ  Ãmåíî Åvâàíãåë¿å Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà 

íàøåãw £èñuñà Õðèñòà ñûíà Áîæ¿à äàðñòâîâàõ àzü 
ñìèðåí¿è Iwàíú Ãåwðüã¿åâèYü Åï¿ñêîïú 

Êàðàíüñåáåøê¿è, ÂåðøàYê¿è, Ëîãîøê¿è, 

Áhëîöðüêâàíñê¿è, ÏàëàíåYê¿è, Ìåõàäèñê¿è, 

Õîðøàâñê¿è è ïð¦ Öàðñêîè ñâåmåíîè îáûòåëè 

ÄåYàìö, èœæå åðòü õðàíö Âðåäðüæèòåë¿à Áîãà, zà 

^ïumåí¿å ãðåõwâú ìîèõú íà ñâåòîå ^ñëqæåí¿å 

îáûòåëè òî" è âñåìq Ì¿ðq zà ñïàñåí¿å, èæå 

áëàãîâåñòâîâàâûè Áîãú íàøú È  ÃÑ  Õ  ÃÑ  âñåìq ðîäu 
YëîâåYüðêîíq âåðqþmèíö âî èí" åãî. ÂûøåðŒåYåíèà 

îáûòåëü ñâåòà¿à ðåêîìà ÄåYàíú ñîzäàí¿å 

ÁëàãîYåñòèâhèøèìü ÏðåâûñîYàèøèìü 

Ñàìîäåðæàâíhèøèìü Êðàëhìü ñåðáñêèìü ñâ¦ 

Ñòåôàíwìü ïî ñâ¦ Ñvìåwíh Îóðîøü ïàòûè zîâîìü 

ÍåìàíèYú, èæå öàðñòâîâëú òîãäà Ñåðáë¿åþ, 

Áîëãàð¿åþ, Äàëìàò¿åþ, Áîñíîþ, Õåðöåãîâèíîìü, 

Àëáàí¿åþ, Ìàêåäîí¿þ, Ñðåìîìú, Áàíòîìü, ÁàYêîþ, è 

âñþ Ïîìîð¿åþ zàïàäíåþ òàæå Ãîðíåþ è Äîëíåþ 

Ìèñ¿åþ è Iëvð¿åþ.  

Ñîzäà ïðåäèââíûìú àðõ¿òåêòuðñêèìú 

õqäîæåñòâîìú è âñàêèìú áëàãîëhï¿åìú è äàðñòâîâà 

Ãðàäwâú è ìíîãw ñåëú è íàïîëíè zëàòèìû è 
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ñðåáð"íèìû ñîñqäè è îäåæäú ñâåmåíûìû zà 

^ñëuæåí¿å âú ñëàâû áîæ¿åè, è âî èñòèíq âåðq 

qêðàñèâú ähëû ähëà æå âåðîþ zàïåYàòàâú è ñâåòîå 

åãw òhëî âî ñâåòîè îáûòåëè âî ê¿âîòh ïîYèâàåòü è 

èñöåëåí¿¿à ïðèõîä"mèìü ñú âåðîþ äàðñòâqåòú, èæå 

è âîñïhâàåòú ñåðáñê¿¿à öåðêîâú ïðàâîñëàâíè¿à 

âîñòîYìè¿à¦ ‚‚Ñòåóàìü íìh ïîõâàëè è 

®qòâåðæäåí¿å! ^ ìîèõü ñëåzü òîëü ïðåñëàâíà¿à 

äåðæàâñòâ¿¿à è áëàãîYåñòèâhèøà¿à öàðñòâ¿¿à¦ 

ÃðåYåñêîå, Ñåðáñêîå, Áîëãàðñêîå, è ïðîYà 

ïðèíöèïàòà ïðîñâhòèëèmà áîæ¿¿à õðàìu ñò¦ ìhñòà. 

Ïðèäîøà ¿àzûöè ^ Èñìàèëò¿àíñêàãî ðîäà Òuðñêàãî è 

ðàzîðèøå äîñòî¿àí¿å öàðñòâî è îñêâåðíèøà öåðêîâü 

áîæ¿¿î ñâåòqþ.  

Âîèìè íåáî è âíqøè zåìëå, w Áîæå íàøü! 

ïðèzðè ñü íåáåñå è âèæäü è èzáàâè â¿íîãðàäú òâîè 

èæå íàñàäè äåñíèöà òâî" àìèíú.  

Ëhòà ãîñïîäí¿à #à Ó. ó Ó. k Ó. ì  Ãöà äåêåìâà¿¿à à  Ã. 

äíå âî âàðîøè Âåðøöq èæå âî Áàíàòq  òåìøâàðñêîìú, âî 
íàøåè íîâîè åï¿ñêîïñêîè ðåzèäåíö¿è è õðàìå ñâ¦ 
Àðõ¿ñòðàòèãîâü Ìèõàèëà è Ãàâðèëà, èæå åñòü âî 
äîíå àðõ¿åèðêîíü ïîäü êðîâîíüåäèìûíü.‟‟ 

 

Овај вршачки владика, дуго је се и дуго помињао међу дечанским братством и то све до 

доласка Кирила и Агатанђела из Русије: јер је он највише разних поклона и св: утвари Дечанима 

давао. Од њега има: одежда, књига, петрахила, путира, кадионица крстова. и т: д: које су као и остале 

дечанске св: утваре поклањане разним у околини осиротелим срп: црквама и монастирима. Дечани 

су били, (и још су и до данас по готову) једина складница и помоћница свима околним светим 

српским обитељима, којима је покланала св. утвари, и тиме очувавала православље и хришћанство 

од потурчивања. Где не су допирали Дечани са својим поклонима, ту је пропадало хришћанство.  

Неће бити сувишно да, овде наведемо скорашње дечанске поклоне раз: црквама у Правој 

Србији и то од доба доласка поменутих отаца Ћирила и Агатанђела из Русије. Тако су дали: 1. 

лесковачкој цркви нов окрут у одеждама и сребрни па позлаћен путир; 2. радомирској општини 

окрут одежди; 3. ђаковичкој цркви, св: путир са принодлежностима; 4. жеочишкој цркви приз: нах: 

одежде; 5. и 6 ораховвчкој и очкој приз: нах: одежде; 7. љубиждској приз: нах: одежде и Еванђеље; 8. 

св: Ђурђу у Приз: сосуде с принодлежностима 9. брзовачкој плавске нах: одежде и путир; 10. 

ђурђевим стубовима одежде; 11. Андреицо Леворечкој црк: путир с принодлежностима 12. 

Беломпољу вар: црк: одежде и остало 13. Новопазарској одежде; 14. Белопољској пећске нахије и 15. 

Гораждској одежде; 16. Сижској; 17. Дољачкој цркви пећске нахије одежде; 18. Гориочи м  Ãру 
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одежде; 19. Патриаршији срп: у Пећи 3. подсвећници, 1. Еванђеље путир и остало; 20. Врачевачкој 

новопаз: нах: одежде и путир; 21. Кузминској одежде и путир; 22. Прилепској цркви одежде и још 

којегде омање св: утвари. 

 — Пред часном трпезом стоји скоро за 1. стопу узвишенија од помоста мраморна плочица, на 

којој стоји свештеник вршећи св: службу. Часна је трпеза огромна за 1/2 палца издубљена од својих 

крајеви. Она стоји на прекрасном 8-угалном стубу, а само је четвороугална са уметаним мањим 

плочицама. Натписа на себи никаквих нема, а прича се: да је ова доцнија од овог св: 

храма; да је прва часна трпеза била сва од слонове кости украшена црним миришљавим дрветом, 

драгим каменом и бисером, а двери да су биле од самог злата украшене драгим камењем. Више ње, 

на четири дрвена округла стуба, стоји стари црвенорујни шатор, или небо са натписом: ‚‚ðâåò 

Ãîñïîäü Ñàâàwòü‟‟  и т: д: Шатор се овај, или како га ми зовемо небо, своди, при врху, у 

округао врло шиљат свод, ниже ког су од дебеле хартије изрезани разностепени анђели, који се 

онако масивно престављају.  

Одма, иза главног олтара, долази отворена полуокруглина у којој је, као и у главном олтару, 

прекрасна четвороугална, на 8-угалном стубу часна трпеза. Иза ове, а под источним прозором, стоји 

узидан прекрасан округао камен који наличи на црквицу неку. Он је доцније кварен да се уреже уњ 

име тобожњег неког доцнијег обновљача, или поправљача, ваљда ове шесте олтарне округлине и 

изпупчености изнутра. Ова је округлина, као и часна, трпеза, од прекрасног белог мрамора дивно и 

чудновато израђена, док је часна трпеза из главног олтара груба и неуглачана, чиме се и тврди да је 

доцнија. А ова од самотвора, белог и лепо углачаног савршено уцакљеног а целокупно израђена од 

једног камена округлина. или црквица, са свом унутрашњом шупљином и са свим осталим оваквим 

од камена изрезаним стварима, и јесте само дело старих српских просвећених и изображених руку, 

из доба краљева и царева срп: а никако варварског, турског и азијског из ког је, по свој прилици, 

часна трпеза главног олтара.  

До северног дувара одма испод ове округле као црквице у шареном мрамору дужем од 1. хват 

на два широка четвороугална стуба, дивно је и прекрасно урађен, за неколико прстију, свуда од 

крајева дубок, стол, на ком се држе разне црквене ствари, као: леђен и ибрик за прање руку, суд за 

нафоре, неки санови, старо неко без натписа посуђе па је на њему и од сребра саливен план Дечана, 

пре но што је почет зидати се, на коме је 25. кубета, као што је се и хтело да св: краља неје од тога 

одвратио св: Никола, напомињући му скору смрт, а ми држимо да је рат бугарско-српски томе био 

узрок, а не св: Никола. Цео стол овај, као и сва црква, необдржава се у одговарајућој најмањој 

светињици чистоти, а камо ли првом у свету, и најдивнијем можда од створења света, храму. И у 

овом као олтарчићу, дугачком скоро као и главни олтар, а уском само за 4. стопе, стоје уписани 

разни свеци, више којих иду, на оним первазима, или појасевима са шарама од тробоје српске, опет 

други и т: д:  

Тако су у првом, више помостни шара од своји 5. и више стопа висине, ови огромни свеци: 

Св: Григорије у срп: одеждама, Св: Трифун у црвеникастобеличаростој не српској одежди са 

кадионицом у левој руци. У округлини издубљеној над оним округластим каменом, који наличи на 

црквицу неку, стоје уписани: ‚‚Ñâ¦ Òèìîòè~ è Ñâ¦ Iàêîâü ððáüðêè‚‟‟ 

даље ‚‚Ñâ¦ Êèðèëü è Ðåòîäè~‚‟‟ такође код оба ова последња, као и она прва 

пише: ‚‚ððáüðêèè‟‟ Иза ових иду, али не у срп: одеждама: Св: Павле и Вавила и тиме се 

свршава први ред светаца. Више ових светаца долази опет онај као појас, или перваз, са разним 

шарама од српске тробоје; више ове опет други ред и т: д: па навише до сводних зидова иду 

четирибојни редови разних светаца из старог и новог завета сваки у свом народном оделу, са 

типовима припадајућим народностима из којих су и т: д:  

Овде је једна врло знатна стварчица у натписима, које до сада нигде невидесмо. Тако сви 

свеци, у првом реду, имају на белом пољу црвенорујне натписе; други ред светаца, на загасито 

плавом пољу, имађаху беле натписе; трећи ред светаца, на белом пољу, имају загасито плаве натписе 
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и четврти је ред светаца на белом, загаситоплавом и црвенорујном озго пољу, а имају златне 

натписе, који су се скоро свуда које унеколико сбрисали, а које и нарочито од нападане прашине и 

разних прљотина, скоро утаманили. У оној, као више горнег места, издубљености стоји дивна и 

прекрасна св: Богородица са разширеним рукама милостиво и материнско осмешкујући се 

благосиљајући доле помост овог дела цркве. Више ње је одвећ озбиљан Бог отац на престолу, који 

му подржавају у ваздуху са српским типовима и лицама разностепени а млогокрилати анђели и силе.  

Више озбиљног Бога оца, српског типа и у оделу од срп: боја као и св: Богородица, а у самом 

своду ове округлине, стоји уписан огроман у плавом пољу такође типа као и остали и у оделу од срп: 

боја, ,‚И ÃС: Х ÃС:" оберучке такође доле као помост (т:ј: дољни, или наш свет) благосиљајући. С 

једне и друге стране овог дугачког, а уског, свода стоје редови огромних светаца са помињатим 

разним натписима. Они су сви не само у одеждама српским, од срп: боја, него шта више имају и 

растове и типове српске. Са златним, или мозајичким златним натписима више и око глава, и то са 

северне стране, стоје: св: Атанасије, врло знатан и уважен светац у Срба Праве Србије, који има и 

млого постојећих и бив: па још и сада у урвинама и развалинима, св: храма: ‚‚ðâ¦ Iwàìü 

âü öàðhõü Âëàäèìèðü ñðáüñê¿è, ñâ¦ Äàâèäü Ñîëqíñêè âü 
ôàðhõü Áqäèíèðü ððáüðêè‚‟‟ св. Григорије, Макарије и Апије, а на јужном: 

‚‚ðâ¦ Ñèëèâåðòðü ððüïüðêè ðâ¦ Íèêàìüäðü è Ðàðê¿àìü 

ððüïüðêè‟‟ и други неки, а у сводовима стубњим: св: Вавила, Мемно, Никола, Власије, 

Антим, Поликарп, Митрофан, Евстатије и још неки други сви опет српски.  

Нама се чини да је ово оделење овог храма, о ком ни један путник непомиње, направљено 

било за гробницу св: краља и његове сапоснице и самученице сестре Неде бугарске краљице, а у 

калуђерству и посвети св: Јелене, ако ова св: Јелена небуде још баба св: краља Дечанског, жена 

Уроша великог краља срп: јер има неке две српске свете Јелене. Оно је најбогатије и најдивније и 

уписано и натписано, као и што о њему св: краљ можда и неје слутио, да га неће овде погребсти. 

Из овог оделења прелази се у помињату Просхомидију. А више врата водећих у њу стоји 

уписан, у калуђерском оделу, први игуман овог м  Ãра. Он је на плавом пољу белим писменама 

уписан, и једва се којекако може прочитати сво што је око њега написано и с једне и друге стране:  

 

‚‚† Ãîñïîäè è Áîæå îïðîñòè æåòüèñêî~ 
ñüðhøüèí~ ìî~ ...... è ñâåòè~ ïðåñëàâüèí~ ...... 

....... ^ ëqêàâàãî è ìàð“òàâè íìh ïî ðëîâåðè 

òâî~ìq ðàzqìåòè è ïðhïàñèâàòè ñòàäî òâî~ äà 

...... ñâåòèìü è ïðhíèëîð“òèâèíü ....... ïðîðòè 

ìè ïî áëàãîñòè è ìèëîñòè òâî~è ìíh ãðhøüíîìîó 

Åãqíåìq Àððhìèþ ......‟‟ 
 

Игуман је овај, ако му је одиста добро прочитано име Арсеније, висок, сув, коштуњав човек 

са шиљатом танком белом брадом, која почине у два крака, а на прсима свршује се у једном оштром, 

или шиљатом, танкоа углу. Бркови су му такође врло дугачки, танки и бели, а така му је и коса. И он 

има око главе светителски обод, а калуђерске су му мантије зеленикасто жућкасто црне, као и поље у 

ком је главни олтар, св: Димитрије и св: Николе. Он је одвојен од цркве огромним прекрасно 

отесаним и углачаним за 2. хвата дужине, а скоро 5. стопа висине, мраморним плочама, из којих 

излазе једноставни и од једног камена изрезани у главне цркве 6. а св: Димитрије 4. и св: Николе 

толико исто прилично дебела једноставна и 8-угадло стуба сваки од оних за 7. стопа високи.  
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При дну и врху ових стубова, такође од једноставног, као и она камена ограда, опет од белог 

једноставног и са оградом, мрамора белог направљени су и чудновато урезани, изрезани, увијени, 

завијени, врћенн, уврћени, урескани, изрескани, изрезани и т: д: разни украси који престављају разне 

и чудне предмете, и то. Час животињицу неку, тако малу и сићушну да се једва види и примећава; 

час тако исто разно цвеће, лишће, траве, дрва, и т: д: Више горних украса иду прекрасне такође од 

белог мрамора, гредице, на којима даље по гдегде иде живостас или иконостас.  

Цела ова преграда, свију олтара у све три цркве не иде у правом реду него кривуди тако: да је 

на једном месту права, на другом угнута, на трећем испупчена, на четвртом угнуто полукружна, на 

петом оштро, а шесто тупо угласта, на чисот таласујући се што придаје особиту красоту и дивоту 

целом здању нарочито што су при врховима сви отворени; те се слободно састаје светлост иза свију 

цркви и свију делова целокупног здања у један једноставан зрак спојен у основи из три зрака у 

којима се одсењива српска тробоја. Ово одговара нашим митолошким песмама и старом до 

хришћанства веровању српском (и укупном сада славенском) у тројство, а од хришћанства моћи св: 

Тројице. При наведеном нек се несмете са ума песма народна: како је вила градила дворе у тризраку 

и т: д: па ваљда је и свети краљ хтео, и одиста унеколико и остварио, и ако појетску и митолошку 

непостижну, тројезрачност, која се једино и у целом свету само овде, и ако из далеко огледа, што 

казује да су Срби у то доба били не само најсилнији, славнији, но и изображенији, кад ову и до 

данас, колико је нама познато, Европа и Америка неје у стању да престави и ако су у стварностима 

далеко и далеко измакле од бив: краљице и царице Србије. 

 —Ево нас и у Цркви светог Димитрије, која је са северне стране главне Пандократорове 

цркве, а под два свода од којих се источни држи на прекрасном 8-угалном, веле 4. хвата високом од 

белог мрамора, стубу. На врху, као и при дну, стоје дивни и прекрасни украси из тела и глава 

животиње разне, узете из нашег грба док бејаше наш народ при дан: тако званом Балтијиском, а 

некада само и чисто Српском, мору, које се састаје из лафова, соколова, разног звериња орлова и т: 

д: Одоздо овај, као и остали овакви стубови, лежи на огромној четвороугалној мраморној плочи, на 

овој су мање, а више ових иду поменути украси, а после опет више ових иде округлиност као помост 

стуба. Озго обично крунише стубове двојна округлина, више које су украси од разне животиње, 

птица и осталог не само са својим брлозима, гњездама, па и малим и нејачким породима, а више је 

ових велика четвороугална плоча, на којој леже зидине сводова. Други свод подупире огроман 

четвороугалан зидани стуб. Ми смо казали чим се одвајају олтари од предолтарних цркви; па се са 

такве исте дивно углачане, а огромне две од белог мрамора плоче одвоја и цела ова црквица од 

главне Пандократорове.  

Више ових плоча, које имају до 5 1/2 стопа висине, цео је простор отворен, тако да се из 

главне цркве виде, као и из ове у главној главе повиших стојећих молиоца. Између северног зида и 

зиданог стуба на југозападној страни преграђена је ова црквица од главне дрвеним доцнијим 

затвором, који сведоче: да овога и неје било у време св: краља, и док владаше Србијом и срп; 

народом његови потомци. 

Говоре да се у овој црквици служи само на Митровдан, о чему се сумњамо. Ми држимо да се 

у њој, бар у доцније време, и не служи никада, и да се и пнће још подуго ни служити. Ово нам 

нарочито тврди ужасна нечистота, разни шљам, разне непотребне ствари, крбине и одломци, којима, 

је сва зајаћена и загојаћена на велики стид и срам дан: њених св: отаца. Крбањака и разних 

непотребних ствари има од свега и свију изгледина; тако ти се ту налази: разних дасака, дашчица, 

ковчега дрвених целих и излупаних, бојадисаних и простих белих, од кожа разних, а нарочито 

руских са изглединама четвороугалних, троугалних, округлих, јајастих и т; д: у којима су из Русије 

ствари донашане; некаквих крпа, одртина, дроњака, побуђавилих, у пола трулих и здравих старих 

икона, и малих одежда, судова прастарих из турског и садањег доба бакарних, од туча и т: д: воска 

топљеног и нетопљеног разних црквених и осталих ствари нових ветих, од ковова красно урађених 

додсвећника, које неумеју да склопе и шта ти ту нема, И то све тако удараше и такве аромате од себе 

пушташе који не приличе ни месту ни светињи, а св: оцима служе на највећи прекор а најгрђу и 

гаднију поругу и посги, у о чему више нећемо говорити те их и прелазимо са подпуним презрењем.  
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Живостас је ове црквице испупчен, тробојни, међу којим (бојевима) стоје широке и велике 

просторије са дивним и прекрасним украсима. Од помоста па навише за 5 1/2 стопа или за сву 

висину мраморних огромних плоча, које деле олтаре од цркви, стоје дивни и красни двоглави бели 

неманићски орлови са криновима, грмово лишће са жиром, кола и точкови са прекрасним правог 

српског грба огнилама и т: д: па је све то позлаћено у црвенорујном мањем: пољу, које лежи у већем 

загаситом плавом, а ово опет у белом, или народној српској тробоји. Више ових иду огромни упис:  

‚‚Ã. è Ãñ.   õ Ã ñ. ‟‟ и св: Богородице, даље св: Димитрије и св: Ђурђа. Ниже св: 

Богородице пише:  

 

‚‚Ñåè òåíïëî èzîáðàzè ðâåmåìîåðåè Ñèíåîìö ðî 

ñûíîìú åãî Àëåêñèîìú ðîäîìú ^ Áhëîïîëh ãîä¦ 1814.‟‟ а 

под¦ ‚‚ è Ãñ.   õ Ã ð.‟‟ стоји опет ово:'' ‚‚Ñåè òåíïëî 
ñî ïðåñòîëíèìú èêîíàìè ñâ¦ Âåë¦ Äèìèòð¿" ñîÂåðøèñ" âî 

äíè Ã. Ìèòðîïîëèòà "íè|åà è âî äíè Ã. Àðõ¿ìàíäðèòà 
êvðú õÓ¦ Äàíèëà, à òðuäîìú èãuìåíà ÄåYàíñêàãî êvðú õ Ó¦ 
Zàõàð¿" è ñî âñåìú âî Õðèñòh áðàòñòâîìú è áûøà 

ïîìîøòíèöè ñåìu òåìïëu Åðîì. êvðú Âàñèë¿å, Åðîì. êvðú 

Ìåëåíò¿å. Áîãú äà ïðîñòè, ì Ãöà Íîåì. 2. äåíú ãîä. 
1814.‟‟    
 

Више овог боја, или реда светаца, иду украси од орлова и разних других украса, па свеци и т. 

д. а на врху целог живостаса стоје прибалтијских Срба две животиње или оне утве (хаждаје) које су 

онда служиле за религиозне грбове. Држимо да ће их свако знати какве су, ко је видео наше грбове у 

9. Глас: Репови њихнији стоје испод костура мрт: главе и костију људских, баш онако исто како су 

стојали и чували срп: кости испод балтијских идолопоклоничких храмова и т: д: Између њих иде 

огроман 8-краки плав неманићски крст, а више отворених њихних чељусти, над којима су 

црвенорујне српске круне, иду млоге и силне одвећ ситне и мале иконице разних светаца, а нарочито 

оних који су устајали и васкршавали из својих гробова.  

Двери су омалечке позлаћене и украшене дивном и чудноватом резбом, којој се и страни 

поклоници, као енглески и француски и т: д: а нарочито на новом од ораховине ћивоту св: краља, 

диве и чуде, и за коју веле: ''да би се једва могла таква, и са врло тешком муком израдити у Паризу и 

Лондону, од најчувенијих художника и данашњих припознатих општесветских вештака.'' Ми смо 

напоменули да је ова црквица под два огромна свода, које држе ова два поменута стуба, а ти се 

сводови деле на унакрсне троугалне испупчасте и округласте первазе, који сваки тај свод деле на 4. 

троугалне, као засебне, преградице и одвојености. У свима су овим троуглима у плавим пољима, са 

белим писменима, уписани разни живописи, а нарочито је већина њих узета из живота спасовог.  

У северном зиду ове цркве стоје два израђена дивно и чудновато украшена неманићска 

прозора. Испупчени је у свом своду, на плавом пољу, изшаран разним шарама од срп: тробоје, а све 

те шаре узете су из старе српске митолођије. Западни је опет у свом своду, такође на плавом пољу, 

изшаран белим круговима, или знацима вечности, у којима се окрећу црвенорујна српска огнила 

нашег садањег и од искони грба, са још другим шарама и украсима узетим из старс српске 

митолођије и вере прастаре, али тако уплетеним увијеним, украшеним и т: д: баш као и наша 

прастара почетна и потписна писмена, да им се једва схваћају основни од споредних, цртежа. Ниже 

ових шара и украса, у по два боја, стоје целокупни уписани разни свеци, али не у народним српским 

одеждама и дреама, но у оним општим хришћанским, чиме се и каже: да не су српски. 
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Колико се одоздо ови на ужасној висини виде, познају се св. Пантелија, Усекновење главе 

Јована Крститеља, вечера пилатова неке животиње из апокалипсиса, Преподобни Јосиф, Арх  Ãђ 

Михајил и Гаврил и т: д. Као и свуда у нашим прастарим црквима, тако и овде свуд около целе цркве 

за 5 1/2 стопа висине стоје само сами украси а разне шаре од народне тробоје, међу којом се губе, по 

нужди употребљене, остале ненародне боје. Више ових шара и украса иду туђи свеци у туђим 

оделама, и са туђим несрпским типовима у свему и свачему. Више ових иду шаре и украси, а даље 

опет разни свеци и т: д: целих 5. редова један над другим, или бојева.  

Но најзнатније је више ових једно огромно језеро, у којем је мложина разногодишњег мушког 

пола, голог српског народа, а око језера поклечале владике, и свештеници, које тај народ, по свој 

прилици, кршћавају. Више свију је у српском црвенорујном царском оделу и престолу огроман: 

 

‚‚Ñâåòè Äàâèäü ðîëqìðêè âü ôàðhõü êðàëü Áqäèíèðü 

ððáüðêè‟‟. 
 

Овде се сад рађа питања: које је и где то језеро, кад су око њега свуда све саме ужасне 

планине са разни градовима и са својим огранцима, а нигде поља, ни равнице, па ни реке какве? 

Даље иду неки срп: градови, из којих неки свеци, као св: Сава и т: д: стрмоглавце прогањају ђавоље. 

Међу свима је и опсада од Бугара Драча српског и како св: Владимир убија и стрмоглави бугарског 

кнеза Владислава а свога убицу. Тако су исто уписани и нападаји Срба на Солун, и како их св: 

Димитрије солунски гони и тамани. Још је знатно једно као језерце, у којем је све само женскиње 

српско разних година, па и око овога клече владике неке и читају књиге, ваљда кршћавају и ово.  

Више ових, у чистом српском црвенорујном женском царском оделу, код црвенорујног 

престола, стоји царица (а до ње у таквом истом оделу и круни цар) држећи крај себе малог, такође у 

црвенорујном оделу, синчића и ћерчицу. И цар, царица и ова деца имају на главама црвенорујне 

круне са наушњацима; али је све то тако високо а таком прашином загађено, да им се натписи чак 

одоздо немогу да прочитају, а таквих високих овде лествица нема, да се до ових уписа, човек 

попење, па баш и кад би их било код оваке слоге, братства, подељеног у пуних и целих 5. странака, 

неби се такође, као и сад ништа учинило.  

Из заноса и пажње ових дивних, и из наше прастаре паметарнице (историје) тргоше нас 

лепршава крила, звека прапораца, и у један мах овде у цркви гукање голубова. Ко неје никад видео и 

чуо ово што је по свима старим црк: у Правој Србији, и ко не зна, шта је и одкуда је, то морао би се у 

једанпут, као и ми сада, изненадити и пренеразити. И лепршање, и ударање крила, и гукање 

годубова, као и звека прапораца неје ништа друго, до художаствена израда наших рукодедаца у 

Правој Србији. Ето, шта је: црквењак почео за вечерњу да пали кандила, а више сваког је по један 
позлаћен, а од дрвета прекрасно израђен голуб, који све поменуто чини, чим се оне врвце, на којима 

кандила висе, повуку горе и спуштају доле.  

Ову дивоту и красоту у један мах загуши страшан смрад из једне при северном зиду дубоко 

рупе покривене пребијеном надгробпом плочом. Ова је рупа била некада гроб некојег знатног, ако не 

и светог, срп: лица а сад се ту сипа она вода, којом овде у цркви перу руке св: оци, пре и после 

службе и просипају у њу разно ђубре, које страшно и несретно удара и смрди!  

Даље при западном дрвеном затвору ове црквице од главне, стоји дугачак, а узан прост бео 

ковчег пун разних одломака од искона, црквених утвари, комада од одежда и около 30. ком: целих и 

изцепаних на кожи и хартији књига, које нам недопустише да их прегледамо, сбог улазеће светине 

на вечерњу. Међу овим разним стварима најиђосмо на одломке једне иконе, која је престављала 

погреб св: краља Дечанског. На њој стајаше проседа црвена брада његова с брковима и косом плавом 

на белом дугачком уском лицу, високо угласто чело, страшно надвијено над очима и остатци од 

круне. Још стајаху остатци од млогих лица војених, свештеничких и женскиња неког, као и младог у 

црвенорујној царској одећи и са црвенорујном круном, са наушњацима Душана који је, као и она 
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женска лица, заогрнут црном неком мантиом. Сва су лица плаве и црвене боје, а само је госпођа 

краљица црномањаста,  

Грдна је и велика штета, што се ова икона до данас не сачува јер је она највернији снимак са 

свију ту назначених лица. Док беасмо у срдњи, љутини ненадности и у оном узбуђају који се може 

преставити само овим сравнењем и примером ових одломака, са оним (што бива само у сну,) кад би 

н: п: ко видео своје мртве старе, миле и драге, па ови у један мах и изчезли испред њега, на такву 

неприступну даљину, која је непроходима, један св: отац сети се наше туге и жалости; па извуче 

између разних затурених и бачених ствари једну скоро од 5. стопа дугачку, а 2. широку даску са 

неким млогим татарским ликовима. Он нам указа натпис на њој да прочитамо, и пошто га 

прочитасмо, гласаше: 

 

‚‚Îâu èêîìu wáìîâè ïîïü Ñèíåwìö ËàzîâèYü ^ Áåëîãà Ïîë" 

1813. ãîä.‟‟ 
 

Ово је онај исти попа, који је у патриаршији градио и уписивао оне иконе тамо помињате. Св: 

отац рече, да је он на истој старој дасци и на истим лицима, ова нова преправио, али кад спази добро 

оне одломке, за које рекосмо да се чувају, он онда рече: да су му стари погрешно казали. Боже мој, 

Боже!! како се неможе да спасе подлиник (ориђинал) ове дивне срп: светиње од 1813 год: па до 

данас, кад је чуван преко 479, или скоро 500 год:!? Кад се неје ориђинал сачувао, онда, барем да 

наведемо неколико речица о овој садањој, коју ваља добавити, снимити и напечатити у млого тисућа 

комада, да се распростре по народу нашем, као и свеце, који се посветише, у разним сталежима и 

временима, нашег српског народа. На среди је ове даске, а при самом врху, леже као и све слике, 

уписан Господ  И  Ãс  Х Ãс оберучке благосиљајући светог краља, а више њега у златном пољу 

црвеним писменима пише: 

 

‚‚Ïîãðåáåìè¿å ðâ¦ âåëèí ÃYåíèêà èæå âî öàðhõü 
Ñòåôàíà, èæå âü ÄåYàìåõü.‟‟ 

 

Спас је у свом небесном престолу, који подржавају лебдећа у васдуху анђели. Св: краљ, у 

царском српском плавом оделу и таква му је скоро и круна на глави, лежи у плавој народној труни, а 

црвенорујној постељи. Око њега је млога и силна властела, царица са женскињем, владике у 

одеждама срп: и то махом плавим са белим и црвенорујним крстовима, свештеници, калуђери, 

световњаци, војници и т.д. Св: краљ лежи на сред даске, а испод благосиљајућег га Спаса. Међу 

свештенпм лицима на свет: ободу у једнога црвеним словима пише: ‚‚Ïàòð¿àðõü 
Äàìèëü‟‟ а другог: ‚‚Èãqíåìü Àððåì¿å.‟‟ Чело главе му стоји млад Душан у 

плавој дољњој, а белој горњој, и то први пут виђењој, царској долами, са црвенорујном ћурдиом. До 

њега су неке три женске у црном оделу. Даље иде са страна по 5. неких војника са плавим и црвеним 

шљемовима, на којима су, са страна, од такве исте боје неке слике и грбови, а тако исто, и са друге 

стране, стоје неки војници, који са свима осталим имају више чела челенке и перјанице, и по два 

лица у владичким одеждама. Велмужи имају чак до земље црвене дреје, са горњим плавим без 

рукава и са полурукавима. Ово им је одело постављено самурима.  

Ми више нећемо говорити о овом, јер држимо: да ће се, и ако у свему и свачему овај неверан 

снимак из доба наше највеће глупости и унижености, но свакојако драг и мио, добавити и према 

ориђиналу поправити и напечатати нашем свету, који нема ни појма о своме, јер и нема скоро ништа 

свога, и из своје прошлости, а који купује за свој драги и силни новац, по скупе цене, којекакве 

еврејске бечке, нарочито кварене, накараде, и нагрде од светаца и светитеља у опште, хришћанских. 

—Црква св: чудотворца Николе лежи на јужној страни главне цркве, као што опет св: 

Димитрије на северној, она је у свему и свачему.онака иста као и св: Димитрије, само, ако не 
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унеколико, нешто мало мања. Стари је живопис онакав исти, као и у главне и св: Димитрије цркве, 

само испод велике иконе св. Богородице и св. Николе, на живопису, пише: 

 

‚‚Èzâîëhìèåíö ^ôà è ïîðïhøåì¿åíö ðûìà è 

ñîâåðøåí¿åìú ñâ¦ äuõà îáíîâèñ" ñ¿å òåìïëî 

òðuäîìú è íàñòî"í¿åìú ã Ãíà àæè Äàíèëîìú àðõèìàíäð¦ 

äåYàíñêèìú è ã Ãíà àæè Zàõàð¿îìú èãuìåíîìú 

äåYàíñêèìú è ñî áðàò"ìè ì Ãðà ñâ¦ ñåãî âî äíè ã Ãíà 
Ìèòðîïîëèòà Iwàíèê¿" ðàøêè è ïðèzåðíñêè ñîâåðøèñ" 

ì Ãöà Àâã¦ 30. ãîä. 1818. ðuêîþ Àëåêñ¿å Ëàzîâèçü. 
Ñåè èêîíè áèñòü êòèòîðú ÂuYà Ì¿îêîâèçü èzü 
Ëî|àíà è ïðèìè ãðîøà 104. zà zäðàâëh ñâîå 
Ôèëèïà, è Ìðêà, è Æèâêà, è ïðè uñîáøèõü Èâàíà è 

\îð‚i" è Ðàäå Êëàèçü.‟‟ 
 

На врху живостаса и овде, као и у св. Димитрије, стоје оне прибалтијских Срба и њихових 

грбова аждаје, даље сунце и месец цели и т: д: Што се тиче старог и прастарог уписа светаца и 

њихових чуда, он је такође онај исти и онакви, какви је у св: Димитрије и главној цркви. Њега су 

уписивали у исто доба и исти српски живописци, као што пише на једном месту: 

 

‚‚Ïîíåìè Ãîðïîäè è íìh ãðhøìàãî èzqãðàóà Æèâêà è 
Ìèëîøà ïèñàâøàãî ñå ñâåòè è áîæüñòâåíè õðàìü ñâ¦ 
êðàëèþ è åãw ïðhâèñîêîìq è ñâåòîðàæäüèîìq ñûíq 
Ñòåôàíq Äqøàìq.‟‟ 

 

Овде се упис, од осталих у другим црквама у овом здању, разликује само у томе, што скоро у 

целој цркви, а нарочито њеном малом олтару и нема ништа друго, до самих чудеса св: Николе. Овде 

се св: Никола уписује од рођења па до смрти, а и по смрти су му сва чудеса престављена. Неје 

изостављено и како су га по рођењу купали, како је књигу учио, како је зађакоњен, постао владика, 
борио се противу Арија и т: д: Нарочито су дивно израђена сва његова дела и чуда. која је учинио св: 

краљу. Овде се опет иде од ослепљења св; краља па, све до смрти, у свакој му је радњи уплетен св: 

Никола у српским народним одеждама, као и св: краљ и окружавајућа га мушка и женска лица, што 

су такође у срп: оделу, али светском, те је овај упис, за нас Србе, од неоцениме вредности, само да је 

да се сними.  

Тако је престављен и цео живот св краља, како га, на правди бога слепе, како му св: Никола 

показује очи, на Овчем пољу, сад: штипске нахије, како св: краља гоне са женом и децом у Цариград, 

како се у заточеном м  Ãра моли св: Богородици, како му се и ту јавља, св: Никола, како га изводе 

пред цара грчког, свети наш краљ саветује грчког цара, на неким млогим, а нарочито једном 

огромном сабору, а и онако како треба, и којим начинама, да утамањује у свом царству јеретике, који 

се поименце побројавају, и на основу чега да се чини, што се све неје могло преписати и снимити; 

како га цар и патриарх грчки почињу да воле; како га извештава св: Никола о скором повраћају у 

отачаство, обећава у некој цариградској цркви да му врати вид; како га краљ Милутин, и отац, 
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позива натраг, по препорукама Грка: како му св: Никола повраћа очи: како га крунишу на краљевски 

срп. престо; како се бори са братом и маћиом; како се бори са Грцима, Бугарима, Маџарима, 

Власима, Татарима и т. д.  

Особито је знатан преношај моштију св. Милутина из цркве св. Ђурђа у Скопљу у св: божију 

премудрост или софију, у (Средац дан: Софију) задужбину св: му оца Милутина па опет и овде свуда 

уплетен св: Никола. И скопљанска и средачка црква уписана је, па и спровод од разне срп: светине, 

који носи св: Милутина. Код последње пише: 

 

‚‚è ïîãðåáîøå ðâ¦ Ðèëqòèìà âü îòüYüñòâh ~ãî 

Ñðåäüöh âü õðàìh áîæ¦ ïðåìqäðîñòè, þæå ñüzäà 

ñâåòè è ñâåòîðîæüäüíè êðàëü Ìèëqòèíü âü 

wòüYüðòâè ðâî~íü âü ðëàâìîíü ãðàäå Ñðåäüôh.‟‟ 

 

На сeверном зиданом стубу, спрам живостаса, стоји уписан у калуђерским мантиама и са св: 

ободом у плавом пољу а белим писменима као и свуда, огроман коштуњав:  ‚‚âòîð¿è 

èãqíåìü íhðòà ðåãî ðâ¦ Äàìèëü.‟‟ 

Скоро у свима чудесама св: Николе, и у свима појавима његовим, св: краљ, као и св: Никола, 
прекрасно је и дивно уписан, а тако исто и св: Богородица, у српском оделу и срп: типом. На једном 

месту она цеппа бело платно да завије ослељене очи св: краља, на другом држе такве исте крпе и т: а 

на једном у место ових, где је била уписана и цела молитва св: краља, која се сада неможе да 

прочита, она, пружа некакав црвенорујни застор, украшен белим колутовима, у којима су плава 

огнила и остали срп; грбови, ваљда знак да ће св: краљ у будуће владати срп: престолом. Иза ове 

преставе, иду св: Павле, Сава, али не срп: и још млоги други свеци у туђим и несрпским одеждама, 

дрејама, са несрпским типовима, бојама и т: д:  

У западном своду лежи огроман, у зеленој долами, а на црвенорујној постељи св: краљ, а 

више њега, тако исто огроман св: Сава срп: у белој одежди, са плавим крстовима, црвенорујном 

стихару са белим крстовима, и са црвенорујном круном на глави. ЈОШ има млого и млого светаца у 

овој црквици у којој је такође велика нечистота, као и цркви св: Димитрије. Она рупа тамо при 

северном зиду, овде је при јужном такође пуна и ђубрета и влаге, која страшно удара. У њој су 

порасле и две велике, тако исто смрдљиве, печурке, као што и сама не само удара, но свој смрад 

далеко разпростире по цркви. Да се црква не кади, и да нема оног светог мириса из св: моштију, не 

би се могло дуго од смрада опстати у најдивнијем и светијем на свету монастиру.  

Даље стоји огроман прост и дугачак бео, чини нам се липов, или јаворов, сандук, скоро пун 

влажне ситне морске соли. Јадни и чемерни калуђери срп: царског м  Ãра, где морају од Арнаута да 

сакривају со! Олтар је мали, а часна је трпеза баш уз сам зид источни у олтарној округлини, испод 

источног прозора, без икаквог натписа као и св: Димитрије. Она је, као и све часне трпезе, доцније 

грађена кад су Турци бивше, од сребра и слонове кости развукли. На њој је чудотворна прастара 

икона св: Богородице, а спрам ње на зиду уписан је св: Доротеј и још млоги неки свеци без глава и 

натписа нарочито брисаних, која држе неку труњу са црвенорујном постељом, украшену драгим 

каменом. Више ових је св: Богородица тужна и плачна и за дивно чудо сада први пут виђена сва само 

у чистом црном оделу. Она држи малог Спаса, а спрам ње је нека личност у китајских мандарина, 

шеширу, или онаквих какве носе наше српкиње у Далмацији. 

Више плачне и тужне, а предивно њежне и пуне побожности, милосрђа и благости св: 

Богородице, као обично, белим писменима у плавом пољу, пише: ‚‚ðîæäüðòâî 

òâî~....‟‟  
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Идући северу од св: Богородице, у овој олтарној округлини, долази неки светитељ, у 

црвенорујном царском срп: оделу са нарочито избрисаним натписом, и нарочито забрљаном и 

саструганом одсеченом главном. Од натписа се познаје само: ‚‚..... qòèìü ....‟‟  

Иза њега је један у такође цар: срп: зеленој, па белој, долами, а црвенорујној ћурдији, такође 

Србин, али и овај без главе и избрисаним нарочито натписом, а четврти у црвенорујној долами и 

плавој ћурдији. Више прозора је, на престолу, дивна и прекрасна св: Богородица, која држи малог 

Спаса, као и сама, срп: типа и у српском оделу, а од срп: боја. Св: Богородица спушта са свог 

престола црвенорујне, загаситоплаве а беле неке као пантљике украшене драгим камењем. Међу 

овима је и неколико врло танких онако као трака и пантлики; и све се то однеси оном у 

царскосрпском оделу лежећем у плавој труни, а на црвенорујној постели, испод плачне Богородице 

срп: свецу, који ће бити нико други до. св: краљ, ваљда, кад је ослепљен.  

Са јужне стране, у олтарној округлини, и од св: Богородице, као и онамо, са северне стране, 

уписан је огроман неки цар српски у црвенорујном царскосрпском оделу, који је, као висећи у два 

крака појас пребацио преко леве руке, украшен разним драгим камењем. Цар је овај младић без 

браде и тек начућим црвеним брчићима, и са таквом косом до пола врата дугачком. На круни му висе 

бисерни, или од драгог камена, са обе стране главе, наушњаци. У десној руци држи осмокраки 

неманићски златан крст, а левом се наслонио на дугачак мач. Ова му лева рука стоји више главе, у 

таквом истом царскосрпском оделу, малог царевића.  

Царевић је тако исто превио свој двокраки дугачки само српски и царски бели појас преко 

леве руке, а у десној држи нешто као крст доле загасито плаво, а горе од бисера белог, а више белог, 

као крста, црвени круг, у ком су српска плава 4. огнила. Иза царевића иде, у ружичастој царској 

дреи, царица, са круном на глави, али без наушњака. Она је такође преко подбочене, као и царевић, 

леве руке, превила свој дугачки плави двокраки појас, а десну пружа своме сину царевићу. По свему 
се види да је ово Душан са својом женом и сином, као и она са северне стране да су Неманићи пре 

св: краља.  

Неко је нарочито избрисао и изтрљао натписе, а та улога спада, од неког доба, у део наше 

браће Бугара, и њихових глупих пропагандиста који са највећим беснилом и фанатизмом  

најсвесрдније врше по свој Правој Србији и све што је српско, а нарочито натписе, бришу, замазују и 

утамањују, а српским свецима главе секу, као што ћемо мало ниже видети. Све је ово у плавом пољу 

са белим писменима уписано. Више Душана у породице му такође је брисан плав натпис у белом 

пољу, но од овог се натписа познаје само још ово неколико писмена и речи: 

 

‚‚W âüðåðâåòà" è ïðhY.... ïhòà" è † ...... ì 
.... âîì ..... èøè ... âüñhõü ñ ÑÑòûõü ..... 

èñïîâhäàíè~ è ïðèíîøåíè~ âü òåáh .... ñ 

..ллллл.. ~íøè ðè~ ìàøå ìèmåòüìî~ ..... è 

âüñàêè" íàïàñòè è áhäè zàñòqïè íàñü âüñhõü è 

èzáàâè.‟‟  

 

Ово је последње баш, над самим Душаном, ако је одиста он то ту, а не који други Неманић.  

—У главне предолтарне Пандократорове цркве, пред самим дверима, скоро испод огромног 

8-угалног са 8. одвећ дугачких неманићских прозора, кубета, стоји, у помосту, огромно коло за 17. 

стопа, у пречнику, ако не и више, широко. Сво је ово коло од прекрасно углачаног белог мрамора, и 

оно преставља тако звани; ''амвон.'' У ово је коло, или прави точак, урезано и уметнуто плавкасто 

камење (неки веле, али држимо погрешно, уливено олово,) које преставља оне спице у точка. На 

среди му је мало коло у место као главчине, од црвеног мрамора, у ком је врло мало белог и плавог. 
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Више овог иду од све три боје српске мања кола и четвороугли. Око овог свог, из једноставног 

мрамора изсеченог, точка иде круг, или као наплотци, од шареног мрамора, други белог, па опет 

шареног од тробоје српске, па опет 4. 5. од белог круга.  

Остали је сав помост састављен из реда белог па шареног т:ј: црвеноплавобелог и т: д: 

четвороугластог мрамора. Баш је пред самим олтаром помињато, а сада једино од намењених 25. 

кубета, кубе, које држе огромна зидана четири стуба. Из врха самог свода кубетног, још од св: 

краља, висе, на ланцима, два огромна кандила, од којих се светлост чак са свију врхова Шара, и веле 

још и за 15. часова хода, кроз прозоре кубетове види. Осим овог такође се још од св: краља, а из 

његова врха спушта челичан ланац, на ком виси огроман млогоподсвећник (полијелеј) веле од 24 

свеће. На овом виси од 14. стопа у пречнику, од туча круг као некакав поузан обод од сита, или чега 

другог. Ланац се састоји из самих дасчица дужих, од стопе, а нешто мало ширијих од 1/2 стопе. У 

свакој дасчици стоји скроз просечен крст са по 4. прекрасно и дивно израђена српска огнила, 

кресилом обрнута крсту.  

На једној, мало повећој, више овог обода, изливени су, у точку, или кругу, старом срп: грбу, 

округласти крстови, такође, као и кругови скроз и међу овима такође скроз пише:  

 
‚‚ Ñòåóàìü âü  Õ  Ãð.   Á Ããà. êðàëü.‟‟ 

 

Даље је доцније, а хрђаво дотурено још и ово:  

 

‚‚ áëàãîYüñòèâà  Ãîñï  Ãã"   Åâãåíè".‟‟ 

 

На другом:  

 

‚‚Áëàãîáhðìè Ñòåôàíü êíåzü è Âëüêö.‟‟ 

 

На последњој, али из доба св: краља, што се њему и односи:  

 

‚‚ êîè ñå ïîòðqäè w ñåìü õîðq‟‟ 

 

Са страна овог круга обешени су још по један полијелеј (хоро) ваљда Госпође Евђеније, и 

синова јој Вука и Стефана. Међу овим подкубетним источним стубовима, стоје два ћивота и то: први 

с десне стране, и у њему се чува крст веле св: краља, који му је нађен на врату, док су му св: мошти у 

земљи лежале. На њему пише:  

 

‚‚ Ñâ  Ãòûé Ñòåôàíü êðàëü ÄåYàíñê¿è # s Ó. w Ó. ìÓ.‟‟ 

 

и крст Душанов, који је већ снимљен, а на стопалу му пише:  

 

‚‚ Ðè Ñòåôàíü Äuøàíü, ìèëîñòèþ áîæè~þ öàðü âüñå 
ððáðêèõü è ïîíîðüðêèýõü è ãðüYüðêèõü zåíëè"õü 

ðåè êðüðòü âü ìåí‟æå è Yüñòü † Yüñòüíàãî äðüâà íà 

íåìü æå ðàñïüòü ñå ãîñïîäü íàøü Èñqñü Õðèñòîñü, 

ïðèëîæèõü äîìq Ïàíäîêðàòîðîâq zîâîìü ÄåYàíè äà 

ìåðòü wòåòî âü ðåè âhêü‚ "êî æå âà ðèðîâqëè 
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zàâhmàíw Ðîäèòåëåì ìîèì è ìíwþ  † ëh. #sÓ. w Ó. è Ó. 
sÓ.‟‟ 

 

Натпис је овај у два реда око целог двојног округлог подстопала крстовог, више којих иду 

разни украси од глава анђелских и осталих, међу којима је један неманићски двоглави орао, грб 

српског краљевства и царства, грб народа српског огнила и онај прибалтијски и т: д: а више стопала, 

и више високе обле јабучасте вишеугласте држке иде прави 8-краки неманићски крст, који има над 

средњим и дољним краковима, кубенцета, ланчиће голубове и т: д: (види фотогр: држ; печ:) а одма 

до перваза главне пречаге, свуда су около уписана прастара српска тајанствена надгробна и света 

писмена, у виду шара H и H  и т: д:, и прекрасан крст такође св: краља, на којега стопалу стоји 

уписан: 
 

‚‚ #sÓ. ö Ó. àÓ. ¿ Ó.  Ìû Ñòåôàíü Îóðîøü ã Ó. Íåìàíè" 
ñÓ. ìèëîñòèþ áîæè~ öàðü âüñåõü ñðáüñêèõü è 
ïîìîðüñêèõü zåìëü ñåè êðüñòü Yüñòüíî~ äðüâî íà 

íåìü æå ðàñïüòü ñå ãîñïîäü íàøü Èñqñü Õðèñòîñü, 

ïðèëîæèõü äîìq Ïàíäîêðàòîðîâq zîâîìü ÄåYàíè äà 

íåñòü wòåòî âü áqäqmíè âhêü, "êî æå âü ðèñîâqëè 

zàâhmàìî ~ðòü.‟‟ 

 

На стопи су прекрасно уливени, и изливени:  ‚‚ ðâ¦ Ñvìåwíü ñâ¦ Ñàâà è 

ñâ¦ Ìèëqòèíü êðàëü ñðüáüñêè ñðåäüYê¿è‟‟ са четири Еванђелиста и три 

српска грба. С леве стране двери стоји прекрасно израђен дрвен, па позлаћен, ћивот, у ком су мошти 

св; краља. На њему су израђени патриарси српски, свети краљеви срп: од лозе Неманића са млогом 

мложином  

народа и војске старе српске, коњаничке, пешачке и т:д: млоге па најмање и ситније не само 

животињице и птице неке са својим брлозима и гњездама, но шта више и са својим подмладцима, 

јајима, храни и т:д; што је снимано са Дечани и стубова му, а веле: све је то прерађено са старијег 

ћивота, док је овај тек 1849 год: довршен са овим натписом:  
 

‚‚ïîí¿àìè Ãîñïîäè êòèòîðû è ïðèëîæíèöû ñâ¦ êèâîòó 
ñåìó áëàãîâhðíàãî Ãîñïîäàðà Àëåêñàíäðà 

Êàðàãåwðã¿åâèYà êí¿àzà ñåðáñêàãî, ïðåîñâhmåíàãî 

Ãîñïîä¦ Ïåòðà Ìèòðîïîë¿òà Áhëãðàäñêàãî ñåðáñêàãî 

1848. äåê. 10.‟‟ 
 

У ћивоту су целокупне, веле, мошти св; краља, једна медаља, сребрна кутија напуњена крвљу 

светога краља, коју су скупили у губу, кад су му очи слепили и у ову изцеђивали, у другој стоје, веле, 

власи христове, које је св: Сава добио у Јерусалиму на поклон од тадањег патриарха јерусалимског 

Јеремије и т:д: док је св: краља Милутина оца му, у старом Средцу Праве Србије, а сада тако званој 

Софији, такође Праве Србије, десна рука одсечена и, веле, крадом у Русију однета.  
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Биће по свој прилици, да је несу Руси крадом однели, као што се прича, него су је, као што 

обично бива, и као што је нарочито пре бивало у грчких и бугарских калуђера, као и остале млоге 

светиње српске, ови за скуп и силан новац у Русији продали. Само је десна рука у св: краља 

одкривена, која се целује, а у оца му у сад: Софији Праве Србије лева. На њој му се види златна 

гривна, некада украшена диамантима, а сада бисером и два три сребрна прстена, можда доцнија, 

којима су замењени св: краља стари и  првобитни скупоценији. Ћивот је покривен старим покровом, 

који је још Арсеније IV патриарх српски дао са својим потписом, и годином кад је грађен:  

 

‚‚Ïî ïîâåëhì¿þ è èæäèâåí¿åìü ïàòðèàðõà 
Ñëîâåíîñðïñêàãî, Áîëãàðñêàãî è öhëàãî Èëvðèêà 

Àðñåí¿" IV qãîòîêà ñå ëhòà   

# àÓ. jÓ. ì Ó. èÓ. âî êàðëîâàYüðêîè Ðåzèäåìôè‟‟ 

 

и т: д: Више ћивота, а на живостасу виси на углед поклоницима од црвенорујне кадифе, нов покров 

за ћивот св: краља. Али, на велику нашу тугу и жалост мајстор, који је везо овај покров, и ако га је 

дивно и прекрасно тако рећи право вештачки израдио, опет незнајући наше народне особености, у 

место зеленог венца око грба навезао је жут, или златан, а у место црвенорујне српских царева круне 

наћапао је само жуту, или златну; те је тим изштетио и наказио целу ствар. Овај дивно израђени, 

прекрасан и скупоцени покров, свуда је около опшивен златним ресицама, а на угловима прешивене 

су му такође златне кићанке. Иза ових реса, пошав од средине његове, увежен је златним писменима 

овај натпис свуда около: 

 

‚‚ † Íhíî ñ¿"òåëñòâî Ãîñïî‚à Òîìàí¿" Å. Îáðåíîâèçà 
ïðèëîæè îâàè ïîêðîâú íà êèâîòú ñâ¦ êðàë" Ñòåôàíà 

ÄåYàíñêîãú ó ìîíàñòèð Âèñîê¿è ÄåYàíè, zà ïîêîè 

äóøè ñâîãà ñóïðóãà Åôðåìà Îáðåíîâèçà è åäèíöà 
ñûíà Ìèëîøà Å. Îáðåíîâèçà ñ Áåîãðàäq 1861. îä¦‟‟ 

 

Веле да стоји преко 1000 #. ц: ама и вреди.  

Одма иза овог дивног а богатог покрова, а у северном своду, стоји у плавом пољу огроман св: 

краљ, већ скоро сасвим избрисан и као нарочито замрљан. Он држи план ове цркве на црвенорујној 

порфири, (у олтару се чува од сребра саливен први план, ове цркве, на ком је 25. кубета, али је св: 

краљ, видев своју скору смрт, одступио од овог и направио ову цркву са једним кубетом у име једног 

сведржитеља, као што смо казали) који горе подноси Богу оцу, са овим белим натписом:  
 

‚‚Ïðèíè âëàäèêî Ãîñïîäè w Ïàíäîêðàòîðå 
ïðèíîñèìî~ ìîëåíè~ ðàáà ñòâî~ãî Ñòåôàíà êðàëè", 

ñè~ áî ïðèíîøq öðüêâü áîæüñòâåíüèqþ ñü ñûíîìü 

ìîèìü êðàëåìü Ñòåôàíîìü Äqøàíîìú, âüzèðàþ, íà 

òëíî~ ìè òhëî íà ãðîáîìü ñâîèìú è áîþ ñå 
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ñòðàøüíàãî òè ñqäèmà, êü òåáh ïðèïàäàþ 

âüñåäðüæèòåëþ ïîìèëqè ìå âü äüìü ðqäèìè.‟‟   

 

Св: је краљ одвећ висок, сув, коштуњав, широких груди, танка и дугачка врата и развијених 

костију, стар човек, са високим угластим челом, над очима изашлим, дугачким уским лицем, носом, 

дугим правим, дуге црвенобеле браде при дну на половини прсију шиљате, дугих танких, падих на 

рамена, увијених бркова и дуге такође црвенопроседе косе. На њему је царскосрпска загасито плава 

долама са пресавијеним белим појасом преко леве руке. Очи су му прилично крупне, савршено 

плаве, које је, заједно са пруженим у вис рукама, подигао горе Пандократору молећи му се. Он је 

гологлав, а коса му је, по старом српском обичају раздвојена посред главе. Круна му је црвенорујна, 

са наушњацима, испод подносећег плана, а горња такође загасито плава царска дреја изшарена је све 

самим двоглавим белим орловима, црвенорујним круговима, док је прва украшена у белим 

круговима црвеним огнилама.  

Живостас главне цркве дели се на три главна дела, стари, поправљан нови, и само око двери, 

не одвећ висок, тако рећи најновији дивно и прекрасно од ораховог дрвета израђен, али који 

недопире до старога; те тако стоји огроман отворен простор између главне цркве и олтара, који 

служи за саобраћај светлости, оба ова дела здања. Стари живостас скоро је већ потамнео, онај нови 

који га је тобож унеколико поправљао, неје ништа друго учинио: до само нагрдио старину као што је 

и она, смрт Дечанског на оној помињатој дасци и остале: ''обновљане и поправљане иконе и друге 

ствари и утвари.'' На овом новијем диде ред икона новијих, о којима нестоји говорити. Од старог 

живописа прекрасно се познаје, баш више двери, уписан огроман ‚‚Ïàìäîêðàòîðü‟‟ у 

свом престолу, милостиво гледајући на св: краља, који му подноси план цркве са оном већ 

напоменутом молбом.  

Са јужне стране, испод Пандократора, познају се трагови од младог краља Душана са 

црвеном косом и тек једва ницајућим таквим истим (што се цвета тиче,) брковима, а без браде. Он је 

био сав у црвенорујном српских царева оделу, и код његових ногу познаје се да је стајала 

црвенорујна, са наушњацима, неманићева круна, а више главе белим писменима у плавом пољу, по 

свој прилици стајала је и његова молба Пандократору, коју је неко нарочито, као и све што је српско, 

забрљао и избрисао. Нека је проклет:!! С једне и друге стране Пандократора иду они стубови, који су 

на мраморним плочама, и који деле главни олтар од цркве, и међу овима је уписано млого, али 

несрпских, светаца.  

Даље иду узидни полустубни сводови чак до испод кубета, од којег се деле округласто 

издубљеним первазом, који иде испод целог кубета, а који је на белом пољу украшен црвенорујним и 

плавим некаким шарама, које одоздо изгледају као писмена, што може врло лако и бити. Штета је 

велика што се до ових шара неможе човек, због ужасне висине, попети, те да види: да л' су одиста 

шаре, или је неки натпис? Међу 8. кубетних прозора стоје уписани млоги, из туђих народа, свеци, а 

више ових, и прозора од источне стране и то где се на два бела стуба ослања плави свод, стоји 

огроман двоглави бео неманићски орао са скиптром, круном, црвеним (крвавим) мачем и лалама.  

Испод овог орла, стоји застрто нешто црвенорујним застором, као престол неки, а можда и 

нешто друго, јер се чак одоздо добро не види. С једне и друге стране овог стола и орла, иду разне 

мложине анђела, у савршено белом и прозрачном оделу. У њих су страшно огромна модрикаста и 

пламене крила и сваки понешто држи, а над главама су им написана имена, предиви, који се одоздо, 

на велику жалости, не могу да прочитају. Осим остале ношње њих 22. у овом колу сваки носи по 

један грб од наших земаља, а у свију су уписани, на крилима, у црвенорујним круговима, бели 

крстова, са по 4. загасито плава наша огнила. Цело се ово коло око свог кубета почиње и свршава са 

два једнолика анђела, који се ни у чему не разликују како један од другог, тако исто и од свију 

осталих анђела целог овог кола. Сви су ови анђели у плавом пољу, а више белих натписа над 

њиховим главама, стоји прозрачно бело поље, или поље небесне светлости у коме је Спас.  
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На сред кубетног свода, у прозрачно белом пољу, стоји уписан огроман Сведржитељ, или 

Пандократор, који у левој руци држи огромну књигу, а десном благосиља. Испод овог белог поља 

стоји свуд око кубета, црвенорујни као појас, па иза њега загасито плави, па бели, и онда је тек оно 

плаво поље, у којем је оно коло анђела. Пандократор има дреју горњу од црвенољубичасте (смеса 

црвенорујне и плаве) боје.  

Остала је ова сва црква, почев од 5 1/2 стопа више помоста па до врха, у свима сводовима и по 

свима стубовима, прекрасно уписана разним свецима свију народа и свију земаља.хришћанских, са 

по гдегде и погдекојим српским, који се увек одликују својом народношћу српском и како у типу 

лица и тела, тако исто и у оделу. Пред олтарна је црква, са западне стране, почев од првог јужног 

стуба, па до крајњег северног, сва на чичкана дрвеним столовима, скорашње работе. Пред јужнпм 

стубом, стоји прекрасан, од белог мрамора, једни веле св: краља, а други патриарха, стол, а пред 

северним дрвени, опет једни веле патриараха, а други опет архимандрита и игумана овог монастира.  

У мраморном св: краља, или патриараха српских, столу (који ће пре бити св: краља но ових,) 

сада стоји дрвена затворена столица, а по њој се повлачи прекрасан стег (барјак) још са понеким 

црквеним утварима, који је поклонио овом св: храму честити београдски трговац Никола 

Стефановић, као што вели натпис:  

 

‚‚Ñ¿þ zàñòàâó ïðèëîæè ì Ãðq ñâ¦ ÄåYàíñêîì Íèêîëà 

Ñòåôàíîâèçü òðãîâàöú èzü Áåîãðàäà à ðîäîìú èzü 
Áåëà Ïîë" ó Ñòàðîè Ñðá¿è zà ñâîå è öåëå ôàìèë¿å 

zäðàâëh. Ñ Áåîãðàäñ 24. Òåáð¦ 1861. ëhòà,‟‟ 

 

а на другој страни: 

 

‚‚Yðåzü Àðõèìàí¦ Ñåðàôèìà Ðèñòèçà ÄåYàíñêå 
Ëàâðå.‟‟ 

 

Овај се стол, као што причају, никад не отвара, и у њему нико несме да седа. Главна иза 

олтарна црква, као што смо већ напоменули, држи се на два прекрасна од бела мрамор, дивно и 

чудно при дну и врху украшена, час са орловима час опет прибалтијских Срба грбовима, лавовима 

овновима, вуцима и т: д: и четири огромна зидна, стуба, која подржавају 7. одвојених и 8. призидних 

сводова, раздвојених сваки на по 4. троугла, на којима је требало да буде 13.; у препрати 9. и над 

олтарима 3. свега. дакле 25. кубета. Сви су ови троугли, као и цели сводови, уписани разним свецима 

и силним и млогим неким саборима, међу којима се познају и српски, али им се натписи не могу 

одоздо да прочитају. Стубови од зидова, такође су свуда и сви од врхова па до сводова, које држе 

живописани, а на једном се познаје да је се кроз-а-њ пењало горе где ће бити по свој прилици још 

бар 3-4. цркве на горњем боју.  

Јужни је зид био сав исписан разним српским свецима, а нарочито лозом Неманића, која је 

сада скоро сва утамањена и нарочито некаквим несретницима и демонима замрљана и забрљана. 

Слике Неманића или садањи трагови слика, кад и предања тврде снимане су са тада живећих 

Неманића; а што се бив: тада помрлих Неманића тиче оне су снимљене са највернијих њихних слика, 

које су опет за њихног живота са самих и њих живих снимане. У свему се ликови ове лозе, у млогом 

и млогом, разликују од оне тако рећи мајмунске под именом Неманићске у препрати.  

Дивота и красота слика, правилност, карактеристика и све остало, колико се познаје по 

траговима, савршено се у свему и свачему слаже са лозом Неманића у Грачаници, и осталим старим 

срп: св: храмовима. Шта више и боја одела, у једних и истих лица, сачувана је и овде, као и оне у још 

неколико прастарих наших цркви, из чега излази: као да су изкони чланови ове лозе морали свуда и 
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на свима местама носити од једне и исте боје одела. Види се да је и боја, решовала млого, као што је 

и данас у нашем народу, а свему овоме имамо бар остатака обичаја још и данас у нашем народу, као 

што напоменусмо, а нарочито да само најстарији у задруги може носити црвене тозлуке, чизме и т: д: 

а сва његова браћа плаве, а синови им и унуци беле. Чим кућне старешине, ма коме од задругара 

купе црвене тозлуке; то је већ знак. делења неправде неуважања реда и поретка. Ми знамо у 

кнежевинн 13. задруга, које су се раздвојиле само због тих црвених тозлука, фермена осталог у боји 

одела. Прво иде:  ‚‚ðâ¦ Ñvìåwíü íîâè ÌèðîòüYüöü Íåìàíè" öàðü 

ðâåððüïüðêå è ïîíîðüðêå zåíëå,‟‟ висок, сув, коштуњав, старац, са дугом 

шиљатом, белом, брадом, дугим танким, увијеним и чак палим на прси брковима, у калуђерској 

црној маитији, носниској шиљатој капи са 8-краким крстом више чела. До њега је такође висок, сув, 

коштуњав, као и отац дугачког, уског, лица, дугог, танког, врата, високог чела, дуге браде, бркова, и 

косе савршено беле и т: д: ‚‚ðâ¦ Ñàâà à Ó. àðýõè~ïèðüêqïö âðåððüïüðêå 
ïîäqìàâüðêå è ïîíîðüðêå zåíëå.‟‟ 

Он је сав у белим одеждама изшараним златним колутовима, у којима су такви исти крстови, 

са загасито плавим српским огнилама, међу којима су беле Неманићске лале. Такође му је за чудо, и 

појас, српски преко стахара, који му у два крака виси преко леве руке, а сав је црвенорујан, изшаран 

плавим огнилама. До св: Саве стоји други Неманић, такође огроман, у црвенорујном царском оделу, 

препојасан двокраким плавим појасом, који је пресамићен преко леве руке и виси, а украшен белим 

украсима. На глави му је црвенорујна круна неманићска са наушњацима, а браде је, косе, и бркова, 

савршено црвене. Тип му је лица, као и у осталих, и мало се познају трагови натписа:  ‚‚ðâ¦ 

Îóðîøü âÓ.‟‟ са титулом која се не може да прочита. До њега је други неко огроман у 

загаситоплавом царскосрпском оделу, са црвеном брадом, брковима и косом и са црвенорујном срп: 

круном на глави, са наушњацима и титулом, која се неможе да прочита, а само се ово познаје: ‚‚ 
... ñðáü .... ïîì ... ïîäqíàâ ... zåìëü è õòèòîðü ñåãî 

íåðòà ðâ ...‟‟ 

До овога је по свој прилици, светог Уроша III. у црвенорујном, огроман висок и нешто 

нишији, такође, као и отац, коштуњав, без браде, са црвеном косом и тек ничућим црвеним 

брчићима, препојасан плавим царским појасом, који се преко леве руке спушта у два крака, а 

украшен драгим каменом, и црвенорујној царској српској ћурдији, са црвенорујном круном са 

наушњацима на глави и осталим:  ‚‚ ... Äqøàìü ... ‟‟  од којег се титула познаје 

само ‚‚ ...  

zåí ... è õòèò ... ‟‟ 
Даље стоји уписана огромна нека царица, а крај једне и друге њене стране, по једно дете 

колико и она и скоро сасвим, као и натпис, око глава им, замрљана. Царица је колико и сва остала 

лица у црвенорујној срп: царева дреји, само нешто мало отворенијој, украшенијој и утрпаној млогим 

драгоценостима. Лева јој рука лежи на прсима, а преко ње виси најбогатије украшен плави појас, или 

бојадер садањи. Десном руком милује свог синчића, или ћерку, у црвенорујном оделу и круном, као 

и она, са наушњацима. Дете ово десном руком држи се за пуца под грьоцем, а у левој, преко које 

виси такође, као и осталих богато украшен плави појас, држи нешто савијено као пергаменат. 

Кралица, или царица, ова такође и сама држи нешто на прсима, више наличеће на неку ствар, но 

књигу. У ње је кестењастоцрна коса и обрве, док у обоје деце савршеио црвена.  

С леве јој је стране девојчица, од 15—16 год: у млогоукрашеној плавој срп: царској дреји, по 

којој су бели кругови па у једнима двоглави бели неманићски орлови, а у другим бели крстови са 

плавим огнилама. Св: оци причају: да је ово св: Јелена жена Шишмановића са сином Александром и 

ћерком; но то неје истине, јер се види да су та деца Неманићи, а не Шишмановићи, напротив сама је 
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она царица, туђег и несрпског типа. Ово нарочито тврди и крај главие праг натписа: ‚‚Îóðîøü 

... íëàä ....‟‟ 

Овде има једва познавајућих се још неколико лица Неманића лозе, и то на броју онолико 

исто, колико их је и у препрати. Више целе ове лозе иду разни свеци туђих народа, а на западном 

зиду све до врата, водећих из препрате у ову цркву, стоји уписана, (које нигде невидесмо) цела опет 

еврејска лоза. Доле спава Аврам, ама сушти Евреји и у типу и оделу и осталом па сања уписаног у 

васдуху Г. Бога, који му у руци показује у белом пољу 7. рогова и рађај неког малог детенцета спрам 

којег пише: ‚‚ÈèzüòüYå zâhzäà ^ £àêîâà‟‟ 

Даље иду све саме еврејске личности, цареви, судије, па чак и пророци, кршћење христово и 

св: Илија, по српском народном веровању у место старог Перуна те исти огроман лепи по облацима 

на двоколицама, огромна која вуку као снег 4. бела коња. На осталим зидовима иду разни млоги 

свеци и њихова чудеса. Међу овима нам паде у очи: ‚‚Óüíà èðîíèøìà‟‟ 

У ових је полу голих, ван срамота, један на другом по 4. трбуха, да им се чисто црева 

провиде. Одма је ту и васкрс мртвих, суд над овима, и како ђаволи тегле своју страну теразија, да би 

добили што виша грешника и т: д:. Овде је уписан и рај и пакао, а међу свима овим, најчудноватији 

је Мухамед, средовечан човек, на некој утвари, као аждаја, или авет, у које су лавове ноге, псећа 

глава, и на врху репа аждајина огромна главурда. Ова авет репом својим обвија силну мложину 

мухамедових једномишљеника, и онако са савршено ћосовим, без браде и бркова мухамедом, који 

држи две криве турске сабље у једној а у другог руци отворен куран, све одвлачи на дно у пакао. Још 

по гдегде познају се групице срп: светаца и сабора, али им се, на велику жалост и несрећу, немогу 

натписи да прочитају.  

Карактеристика је целог живописа, као и у свима нашим прастарим црквама, особита 

светлост, нежност, јасност, мекост светост и остало и ми остављамо све ово за наше живописне 

уметнике и вештаке, нека их испитају и проуче; те да нам не живопишу којекако св: храмове, који за 

20. год: тако потамне да им се не познаје ни једна боја, а камо ли слика, док ови стари од 7, 8 и 9 

стотина год: не само да су бољи од њихових данашних (види саборницу у Београду но их овако и не 

могу и неумеју уписати, нити ће умети још за неколико вековног унапређења. На овим западним 

вратима, кроз која се у ову главну цркву из препрате улази, стоји на белом пољу плавим писменима, 

у 5 1/2 врстица овај натпис: 

 

‚‚ † Èzâîë~íè~ áîæè~ìü è ïîñïhøåíè~ìü ñâ¦ äqõà âü 

òðîèöè ïîäüïèñà ñå ñ¿è õðàìü Ãîñïîäà Áîãà 
Âüñåäðüæèòåë" âü ïàìåòü è âü ïîìåíü ãîñïîäèíà 
áîãîìü ïðîñâhmåíàãî è ñâåòîðîäüíàãî è ñâåòàãî 

ñàìîäðüæàâíàãî âñå~ ñðüáñêû~ è ïîìîðüñêû~ zåìëå 

Ñòåôàíà êðàë" Uðîøà ã Ã-ãî ~ìq æå áqäè âhYíà ïàìåòü 
âü äíè ñûíà ~ãî áëàãîâhðüíàãî è ñâåòàãî è 

ñëàâíàãî è ïðhâèñîêàãî ãîñïîäèíà à Ã-ãî öàðà 
Ñòåôàíà âñå~ ñðüáñêû~ è ãðüYêè~ è ïîìîðüñêû~ 

zåìë~ è ñûíà ~ãî Ñòåôàíà êðàë" Îóðîøà âü ëhòh # 
sÓ. wÓ. è Ó. sÓ. èíäèêòà à Ó. i Ó. áîãü äà ïðîñòè ïðüâàãî 
èãqíåìà Àððhìè" òðqäèâüøàãî ðå w íhðòh ðhíü.‟‟ 
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Како се одавде погледа, у овај св: храм, одма, с десне стране падају у очи две велике гробнице 

и то; већа и виша с десне стране св: краља Дечанског, а с леве мања и нижа његове, веле сестре, (а 

можда, што је верније и бабе му жене краља Уроша) св: Јелене бив: жене неверног бугарског кнеза 

Михајила Шишмановића. Св: је краља за 7 1/2 стопа дугачка и до 1 1/2 висока, а св: Јелене за 6 1/2 

дугачка и до 3. висока. Обе су ове гробнице од простог белог мрамора без икаквих украса, а застрте 

су старим свиленим засторима, под које се болни и немоћни подвлаче, да се опросте беда и невоља, 

Женскиње махом се подвлачи под застор св. Јелене, а мушкиње св: краља. Која жена не рађа децу, 

кад овде дође и поклони се св: Јелени, онда, веле, роди, а тако исто и која нема млека и од чега 

другог пати, излечи се.  

Између ова два гроба стоји крст већ сав прецрнео, но не из доба св: краља и св; Јелене. Он је 

од просте дубовине, просто израђен 4-рокракаст. Скоро је наткривен такође грмовом даском, а 

углављен је у тројни округласти на помосту, такође дубов, темељ, који се од помоста навише сужава 

у три округласта степена.  

По средини крста са источне стране, урезан је и уписан један плав крст са црвеним и белим 

окрајцима. На врху му је круг, или точак, од просте и грубе тробоје српске са: ‚‚è Ãñ.  õ 
Ãð.‟‟- а с десне стране овог, ван круга: ‚‚å.w,‟‟ с леве: ‚‚Ä.Y.‟‟ Испод ових писмена 

иде пречага на којој је с десне: ‚‚Ä.‟‟  а леве: ‚‚Õ,‟‟  испод пречага, с десне: ‚‚ ñ Ó.‟‟  

испод њега: ‚‚Ï.Ð.‟‟ а леве: ‚‚Õ.‟‟ испод овог: ‚‚Â.‟‟ Сад долази на сред друге 

пречаге велико такође од поменутих боја коло. На крају ове пречаге десне стоји такође тако исто 

коло и у њему: ‚‚I Ãð.‟‟ иза њега је више пречаге, ван кола: ‚‚YÕ‟‟ а ниже под овим: 

‚‚íèñ.‟‟ испод: ‚‚È.‟‟ реч: ‚‚YÁ.‟‟ сад долази висећа пречагица преко главне и над 

овом (главном): ‚‚YY.‟‟ и одоздо: ‚‚YÍ.‟‟ На сред пречага у оном кругу, који се дели на 

четворо, нема писмена у горње две троугалности, а у левој дољној стоји: ‚‚ÐÐÈ.‟‟десној: 

‚‚ÐÐ‟‟Одавде над пречагом иде: ‚‚YÊ‟‟ а испод: ‚‚YÄ‟‟Ова писмена раздвоја висећа 

пречагица, преко ове главне, па иду озго: ‚‚YÂ‟‟а одоздо: ‚‚YY.‟‟ Иза ових иде десни колут, 

као и горњи, и у њему: ‚‚õ Ãðð‟‟Испод ових пречага с леве је стране; ‚‚ÑÑ‟‟ испод овог: 

‚‚ÈÈ‟‟ (или ‚‚ÍÍ‟‟)и с десне: ‚‚ÑÑ‟‟одоздо: ‚‚ÈÈ‟‟ (или ‚‚ÍÍ‟‟). 

До ових писмена допиру разни украси имајући основу огнила, допире копље, мотка и као на 

биљегу Стефана Високог грана једна истина суха, али са 5. кругова, као плодова неких. Са западне 

стране крста стоје на сва 4. краја пречага крста по један круг и у горњем су ова писмена: 

‚‚íìðuâδј‟‟ у дољњем: ‚‚ìðuö åà‟‟ у левом: ‚‚àååö а у десном: 

‚‚ðõîðö‟‟ 

Озго још стоји најкрупнијим писменима:  ¿Ó. è Ó. ö Ó. ² Ó. 

Око горњег круга иде унаоколо овај натпис: ‚‚^ íåáåñü íèäîõü îíè ìå 

íåïð¿åøå è íà êðüñòh ïð¿ãâîzäüøå.‟‟ 

Испод овог у 12. врстица иде низ тако рећи мотку крста са зракама и натписом уписан мимо 

овог: ‚‚¿  Ãñ.  õ Ãð.  è Ã. ê Ã‟‟ овај натпис: 

‚‚ † (1.) êðüñòú õðàíèòåëü (2.) âñåè âüñåë~íhè âhð (3.) 

íûì. Êðüñòü êðàñîòà öðúêîâúíà. Êðüñòü öàðåìü 

(4.)äðüæàâà. Êðúñòú âhðíûì Îóòâ (5.) ðúæäåí¿å. Êðüñòú 

(6.) Овуда иду пречаге крста на којима је натпис од 3. врстице уздуж) àããåëwìú ñëàâà. 
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(7.) Êðöðòö áhðwíö "zöâà. (8.) Íàïèðàб ðå ðè ðâhòè 

(9.) è áîæñòúíû êðúñòú âî ëhòî # ç Ó. îÓ. ãÓ. ïîâåëhíè~ìú 
(10.) ñòàðöà Íåñòîðà ñú áðà (11.) ò¿àì¿è¦ Áîãú äà èõú 

ïðîðòû (12.) âü äìü ðuäì¿è. Àíèìü.‟‟ 

 

Почев са левог краја пречаге одма после скоро оваквог истог крста, као и горњи пред 

наведеним натписом пише ово:  

‚‚(1.) ÑŒŒå zäh Õðèðòîðö ïðåäðòîèòö è 

zàïðhmàåòú òåáh Ãîñïîäú ä¿àâîëh è âüñåè òâîåè 

ñèëú. Äà íå èìàøè wáëàñòè ñâhò¿ (2.) wáûòåëè 

ñåè. Uáîè ñå Áîãà ñhäàmàãî õåðuâûìhõú åãî æå 

òðhïhmuòú àãã Ãëû è àðõàãã Ãëû. Ïðhàñòîëû è 
ãîñïîäñòâà (3.) íàYåëà âëàñòû ñèëû ìíîãwîY¿òè 

õåðüuâìè è øåñòîêðèëàòèè ñåðàôèìè Õðèñòà Áîãà 

íàøåãî åìu æå ñëàâà ñú ^öåìú è ñâåòûìú äuõîìú. 

•¦•‟‟ 

 

Тек што свршисмо снимак и овог натииса, а лупњава звона огласи долазак гостију Дечанима, 

и ми морадосмо не само прекинути наш рад, него и измаћи се, да нас не би ко познао. Гости беху из 

нишке, лесковачке, врањанске, вучитрнске и тетовске нахије, а већ од кад је ово неколико година 

обладала пропаганда бугарскотурска, не долазе: из прилепске, оридске па чак и из скопљанске и 

дибарске нахије, и ако ови исти долазећи овде гости и из околних ових око монастира нахија одлазе 

и тамо и поклањају се светињама српским па чак и у Риљ. Ми се сакрисмо у јужну башту м Ãра, где је 

нешто гробља, разних зграда монастирских, помињати амбари, нешто мало баште око гробова, 

градине и других ситпица. Овде нам је ваљало остати све до мрклог мрака; те тако и учинисмо.  

Описивати дивоту и красоту споља Дечана, као и изнутра, значи толико исто колико и 

престављати највећем и окорелијем разбојнику и развратнику рај, или од рођења слепом дивоту и 

красоту, зоре, рођај сунчев, светлост његову и остале красоте и дивоте овог света о којима нема ни 

појма. Као што смо још у почетку казали: испод свију оних полустубића висећих испод стреје, стоје 

разни грбови, разне утвари узете из нашег идолопоклонства, старог и новог завета, ондашњег живота 

његових потреба додири и употребе целог васиониног и божијег створа. На све се то наслањају 

висећи полустубови православног хришћанског храма, с чим хоће да се каже: да је све то било и 

пропало, и да над унижености свега тога господари православље и права вера, Христа Спаса. Све ово 

дакле нити треба, нити се може описати, но ваља што пре, док се несу срушили Дечани, послати 

највештије људе: да све потпуно и најтачније прецртају и сниме, ако су одиста у стању сада све ово и 

овако урадити, као што је на Дечанима и уњима.  

И овде је дивна и прекрасна, осим главног олтара, двојна округлина у олтара цркве св: Николе 

и св: Димитрије. На првој су два, један над другим, и на другој један, прекрасан и дивно израђен од 

једноставног камена дугачак неманићски прозор, са разним урезима, изрезима, украсима, лепотама, 

дивотама и красотама, које је у стању преставити не само најизображнији народ и сви скупа народи у 

појединим изван редним и чудноватим врло ретким вековима, но још и најидеалнији и поштенији 

дошав до крајних међа човечије и укупне човечанске моћи, ума и вештине, које се данас и немогу 

израдити.  
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Иза ових, идући западу, иду друга два огромна прозора, који су на главној цркви чудно и 

дивно израђена, и један и други по средини деле угласти танки једноставни камени стубићи, 

украшени разним дубоким, виновим, лишћем, идолом и осталим дивотама и красотама 

најсавршеније израђеним. На њима се виде и разни грбови српски онако рејљефни, међу којима увек 

игра прву улогу свесрпско огнило, па тек после неманићски двоглави орлови са лалама. Иза ових су 

још друга два такође на главној цркви. На једноме, испод и над диречића, двојећих га на две равне 

уздужне половине, стоје дивно израђене главе овновске и воловске.  

На своду је огроман грб Срба прибалтијских, т: ј: авет са орловском главом, на којој је крст 

над круном, ногама орловским, телом као крокодилским, са огромним крилима орловским, репом 

дугим, при крају двојећим се, и на сваком крају по једна пламена као стрела. Овај је наш прастари 

грб разјапио своје чељусти, на једну велику гмизајућу и приближавајућу му се са отвореним 

чељустима и палацајућим језиком, змију. Оба ова грба по свој прилици престављаће борбу Срба, са 

Татарима Бугарима и осталим турскофинским племенама. Још ту има разних украса, дивота и 

красота, али се одоздо не виде добро, а и неје слободно млого гледати и бленути, јер ће правоверног 

султана ту станујућа војска, одма то видети и приметити, па после зло. Она и не седи ту масла и 

среће срп: ради; но да сваког поклоника проучи тако рећи од пете до перчина скроз и скроз.  

На другом прозору, у своду, стоји огроман дивно израђен стол, на коме су два. штита, и на 

њима српска огнила, или општесрпски народни грб, а некада и свију бив: српских а сада славенских 

племена, као: Руса, Пољака, Чеха, Словака, Мараваца тако доцније и од скоро прозваних као још и 

ненапоменутих осталих. Више овога божије око од самих ждрака дивно и чудновато божанствено 

пружа своју светлост и божанствену моћ на ова наша огнила.  

У свију ових прозора иду разни украси од разног цвећа, шумица, брдашца, џбунова, трава, 

оридака и осталих земских дивота и красота међу којима су гњезда са разним тичијим јајима и 

малим тићима, а нарочнто орловским, голубијим, соколовим и других. Осим гњезда, и разних птица, 

стоје изрезане разне животиње са свима својим појавима односно себе самих и других, па чак и 

разни људи и народи. Ту се управо може најпотпуније изучити не само сва природна историја, у 

којој је престављена не само сва зверад, животиња, живина и остало, но и радње њихове, борбе са 

својима и несвојима за опстанак, него још и сва прошла бив: српска и садањих тако званих разних 

славенских племена, митолођија.  

На препрати су два прозора са ове јужне стране. У своду једног прекрасно је изрезано, дивно 

прекрасно и за чудо нежно и невино јагњешце, са светитељевим кругом око главе. Оно држи више 

себе стег на ком је крст, знак ускрса Христова и победе његове невине праве и једине вере над 

осталим верама. Други је прозор сав у самим лалама, ружама, и осталим красотама и дивотама. Ево 

нас и пред самим огромним јужним вратима главне цркве, која су вечно и увек затворена, а чини нам 

се изнутра још и зазидана.  

Пред, и око врата, стоји по један диван и прекрасан шарени стуб, иза оног иде бео, па трећи 

шарени; те долазе од једноставног белог мрамора, рагастови, или окрајици врата, који се при врху, 

као и ови стубови, своде у више шиљатији но округлији и правији свод. Стубови су дивно и 

прекрасно израђени четвороуголни, један од другог одвојени, ослањајући се, на, и крунишући се 

разним дивотама и украсима. Она, као и свод, иду одвајајући се од главног зида за две стопе; те су, 

по неопходној потреби, покривени оловом.  

У округлини надсводној дивно је и чудно изрезан св Јован Крститељ, који левом руком држи 

Ис: Христа за леву такође руку, а десном га полива захваћеном из Јордана водом, у коме су обојице 

ноге до колена, које им се, и ако је све то од камена и у овоме и израђено изрезано, чисто кроз воду 

провиде, а ово неје у стању сада ни највештији живописац овако бојама на хартију и платну 

преставити, као што су наши стари то преставили сенкама на хладном и сињем самотвору и станцу 

мрамору. Свака цртица, сваки део тела, не само, но чак и изражаји и у једног и другог тако су 

изрезани у једноставном мрамору, као и валови Јорданови, да се највећији вештак мора само дивити 

и чудити скоро непостижном знању и моћи тадањој српској.  
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Баш испод крштења, а на правој четвороугалној плочи, која лежи одозго на каменим 

рагоставима врата, и која је на велику нашу српску, и опште хришћана разних секта, нарочито 

Славена, ни чим ненакнадиму, штету, препукла, и скоро хоће да падне, јер су ту Дечани, као и са 

северне стране, од врха па до дна, препукли, — стоји осредње вештине урезан овај натпис, којег је 

погрешно снимио неко па дао пок: нашем историку Јовану Рајићу, овај га напечатао, из њега опет 

преписао, са свима погрешкама Гедеон Јуришић, па и Гилфердииг тако исто опет преписавши од 

овог, и сам погрешно напечатао у свом делу. Натпис тај по најмогућем вернијем снимку нашем гласи 

од речи до речи и од слова до слова ово: 

 

‚‚ † ÔYàäü Âèòà ìàëè áðàòü Ïðîòîìàèñòîðü èzü 

Êîòîðà ãðàäà êðàë~âà ñüzèäà îâîyzè öðüêâü 
ñâåòàãî Ïàíüäîêðàòîðà ãîñïîäèíq êðàëèþ Ñòåôàíq 

Îóðîøq ã Ó. ~ìq è ñâî~ìq ñûíq ñâhàòëîìq è 
ïðhâåëèêîìq ãîñïîäèíq êðàëèþ Ñòåôàíq. Ñüzèäà ñå 

zà èÓ. ãîäèmü è äîñüïhëà ~ ñü âñhìü öðüêâü âü 
ëhòî # s Ó. wÓ. ìÓ. ã Ó. 
 

Одавде ево нас пред олтарима главне цркве. 

За призоре у јужне две округлине рекли смо, на што смо рекли за њих можемо и за ове, јер су 

и ови и такви исти и толики, колики и на јужним олтарима, само са другим и различитијим украсима. 

Сва четири ова прозора, виша су од по 1 1/2 хвата. Украси им се не могу ничим и никојим описати: 

ту су стубови, диречићи, око њих разно цвеће, ликови и животиње разне са свима својим појавима од 

кад поставу па док се несбришу с лица земље. Прозор просхомидије, или прве северне округлине, до 

округлине главног олтара, опет је другчији, што се украса тиче, од прозора на округлини олтара св: 

Димитрије.   

Најлепше је и дивније украшен главни прозор на главном олтару цркве Пандократорове, који 

има још по један са својих страна. Он је вишији од 3 1/2 хв: а скоро 2. широк. Око тако званих 

рагастова његових од једноставног дивног и прекрасног мрамора, стоје округли стубови, који леже 

на разним предивним, и који се крунишу такође пречудним разним, украсима међу којима су сада 

временом и нарочитим кваром прилично изкварени, а нарочито разним српским грбовима и крунама 

њиховим стојећим над својим грбовима наших прибалтијских, бив: срп: племена, тако су (покрај 

кваринама остатцима од ових) дивно и чудно израђени, да се свака жилица у крељусти и на телу 

види, као и свака и најмања пругица у перја на крилима. У једног је сада сасвим одбијена глава; њу 

су одбили Турци куршумима из пушака, јер онако ничим несу могли дохватити и домашити, па веле 
ни камењем из праћака. Осим ових стоји још по један бив: као крилати лав, али са главама некаквих 

птица: који су такође нагрђени и осакаћени.  

Више ових стубова, који су за неколико прстиу одвојени од главног зида, и више над 

прозорних тераса и сводова, стоји за 2. стопе полукружна, од једноставног камена, стреја покривена 

оловом, која заклања прозор са његовим украсима од времена и непогода. Иза ових стубова иду, баш 

до самог прозора, по два осмоугална а опет у среди прозора по два као петоугална и завијана, 

стубића. Над овима, који се при врху као двоје, стоје друге неке мраморне плоче са разним украсима, 

а више ових тројних стоји дивпо и чудновато изрезано и урезано гнездо, у ком 5. орловчића малих 

примају храну од велике орлице, која их је својим разширеним великим крилима прекрилела.  

На једном од поменутих, стоји дивно и прекрасно изрезан целокупан лав, који разљућено у 

канџама предњих ногу држи обрнуту њему лицем и његовим разјапљеним чељустима човечију 

главу, а на другом тако исто други лав држи главу, али зечију. Више свега, стоје неки џбунови цвећа, 
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у којима су гњезда разних птица, са јајима и малим птичићима, а нарочито се види једно, веле, 

соколово, којем се прикрада нека змијурина, а соко ударавши је кљуном у врат, као обара, и ова се 

већ као мртва, и пресамићује.  

Над подсводној поклопници, или мраморној гредици, вијуга се винова лоза са својим плодом 

и цветовима. Из њене десне стране излази опет авет, или грб српски прибалтијски, која прежа на три 

главе курјачије, или грб мале Скитије (Добруџе) дакле преви бугарски, чим се хоће да покаже обрана 

и надмоћност Срба над Бугарима, који су имали на својим стеговима коњске репове, као и остали 

Турци, и курјачије главе, за грбове на својим стеговима, све дотле, док се непрелише, примивши 

хришћанство, у месна српска, или баш ко хоће славенска, племена; те примише римског тракијсвог 

лафа, за свој грб, које га још и данас као усвајају.  

Друга, на левој страни, ухватила је за колено прекрасно израђено и дивно помало детенце, 

које је се пресавило млитаво и као мртво. На врху стоји човечија глава, из које излази дивно 

израђена винова лоза, која је увијено обмотала цео прозорни перваз. Међу њеним лишћем, 

коленцима, цветовима и гроздовим, стоји мложина разне птичурије, гњезда, јаја и малих птичића, а 

тако исто и млоге разне животине одиста некад постојавше и постојеће и измишљене као: пола 

човек, пола коњ, пола девојка, а пола змија, и још млога којекаква чуда и утвари, које се немогу ни у 

сну приснити. А на врху је изрезано прекрасно детенце, које великог, а мирног лафа десном руком 

милује, а левом храни.  

Све ове украсе, под помињатим стубовима, држе на својим леђима потурена два стара човека, 

Србина, са дугим раздвојеним по сред главе косама, дугим брадама и брковима, што ће рећи: да све 

то држе, издржавају, подижу, граде и стварају све сами одрасни и у годинама озбиљни Срби, или 

срп: народ, и да је све то основано, утврђено и углављено на народу српском. Горње дете неће ништа 

друго бити но српска чиста и прасветна, а невина и приморана а у тој српскобугарској борби да 

пролева крв, држава, која и моли бугарску и храни је.  

Већ је била ушла у овај предивни и пресвети св: храм сва светина, осим појединих помлађих и 

млађих, која завириваше, први пут видевши звона, и који се отимаху, ко ће само макар једном 

повући уже од звона и тако ма и једном у свом веку зазвонити. Да би заварали свој траг, и ми смо 

били један међу првима, који смо и највише бленули, гледајући у звона и непрестано се такође сами 

отимали, да тобож и сами зазвонимо, али у исто време савршено другчије мислили од ове јадне и 

ропске, невине и поштене српске светине.  

Чим би звона престајала свако је се старало, само које је умело којекако загребсти своје име, 

да га запара управо а не зареже и уреже, на северном зиду овог св: храма; с тога је, за 2. хвата висине 

од земље, сав овај зид изписан и изгребен разним именима и презимена поклоника из разних нахија 

Праве Србије. Ми смо хтели пресвиснути од муке гледајући ову глупост, препирали смо се и 

доказивали да то неваља што раде; али беше све то узадуд, и пошто видесмо да неки преписују ове 

загреботине својих покојних, ваљда, праотаца и познаника, и сами одпочесмо, прибележавати, на 

својој хартијици, али не то, но ово неколико речи о северном зиду, које ћемо мало ниже навести. Да 

би се што више уписала имена ових поклоника, пентрали су се не само по лесвицама монастирским, 

које су и мале и крију, но и један другом па чак и трећем на грбине и тако урезивали целе своје 

узходеће и низходеће рођаке. Некада су се у овоме особито одликовали Велешани и Прелепци 

варошани, који сада и не долазе у Дечане да им се клањају, јер су се побугарили.  

Поменуте прибелешке наше, о северном зиду црквеном, састоје се у овом на овој је страни 

главне цркве такође, као и на јужној, четири прозора. Крајни су украшени разним украсима, цвећем, 

ружама, лалама, неким срп: грбовима и осталим украсима. На једном, средњем, који је, као и други 

украшен разним стубовима, украсима и осталим красотама и дивотама, стоји један стуб сав оплетен 

и увијен ружама, њеним лишћем, трњем као и џбуновима, из којих излазе огромне две рогове авети, 

које се боре са једном таком истом трећом. Борба ова ужасно је и чудновато престављена и то тако: 

да су се као све остале околне разне и млоге животиње и птице преплашиле и из својих гњезда 

прнуле и брлога избежале.  
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На стубу другог стоји лав човечији дивно и прекрасно израђен, а на своду му је јагње, које је 

се окренуло на сто са крстом, који стоји више њега. Ево нас сада и пред самим вратима, која се увек 

отварају, и кроз која се пролази у цркву, док се западна ваљда у неколико година по једанпут отворе, 

а јужна можда у 200 год: једанпут. Одма до од белог мрамора једноставних тако да назовемо, 

прекрасно и чудно израђених и углачаних рагастова вратних, одвојено од ових за неколико прстију, 

долази од шареног мрамора сав лозом, лишћем и грожђем, као и разним цвећем, увијен стуб. Иза 

њега иде округао бео, па иза овог увијен шарен, који су сви један од другог, као и код јужних врата, 

одвојени и сваки за се, као и тамо, састављају надвратне стубове, које једноставна полукружна, од 

белог мрамора покривена оловом, а више од две стопе испупчена, плоча надкрива.  

Сви се ови стубови ослањају на разне украсе и крунишу такође разним, дивним и чудним 

украсима, који се немогу у појединостима ни напоменути и наговеститн какви су, а још мање и 

никада описати и преставити. Као понајглавнија је, од свију на врху надстубних млогих украса, с 

леве стране, прекрасно и чудно израђено лице човечије типа српског, а с десне стране соко са 

разширеним крилима, који хоће да полети оном милостивом човеку.  

Више свију ових надстубних украса, долази петосводни свод, украшен разним дивотама и 

красотама, као и над јужним вратама, све од једноставног белог прекрасно израђеног и углачаног, 

мрамора као и сва црква, и све што је на њој и што јој припада па и најмање ситнице у зверовима 

птицама и осталом не само но и њихове јаја, гњезде, лишће, биља, цвеће и остадо немогуће 

напоменути и одбројати, у једном од ових сводова, стоје млоге лозе винове са лишћем, плодом и 

другим дивотама и красотама; други је онако једноставан и глатак; трећи је увијен; четврти украшен 

разним цвећем, грмовим, лишћем, жиром, дивотама и красотама, пети такође сав у виновим лозама, 

грмовом лишћу и т: д: из које се види разне слике из наше прошле вере из апокалипсиса и осталих 

чуда и сујеверија, а апокалипсиси и несу ништа друго, до остатци идолопоклонства разних народа, 

који примаше хришћанство.  

Тако се виде утве и авети вратови и глави људске, као и трупине и ноге коњске, од којих неке 

стрељају људе, разне зверове и птице, неки се боре са некаквим аждајама, које час надбијају и бивају 

од ових надбијени, неки дувају у рогове и т: д: шта. ти ту још нема; једном речју сви појави људске 

радње и животинских покрета. На среди је, под сводом, полукружна од бела мрамора плоча, на којој 

је изрезан четворокраки грчки крст, крај ког су, са обе стране по једна грмова грана и по 4. разна 

цвета. Више пречага крстових пише:‚‚² Ãñ õ Ã ñ  öàðü ðëàâè‟‟ Више ових дивних и 

неописивих врата, стоје још по два прозора, али помања од ових 4. По средини једног иде 8-угални 

стуб, који има и одоздо под собом и над собом разне украсе, међу којима се, над горним, уздиже 

дивно и прекрасно, у српском народном оделу, бела вила са разпуштеним косама. Испод ње је соко, 

који се бори са једном ужасном змијурином. Са десне стране овог сокола, који наличи унеколико и 

на грб срп: прибалтијски, из гњездета излећу мали тићи и соко, који као лети овима, и оном великом 

у помоћ, а с друге стране опет у гњездету лежи други мали тић соко.  

Над украсима надстубним, по сред другог прозора, осим осталих украса, стоје две птице, или 

сокола, са опуштеним мало крилима, а међу њима је гранчица нека, знак мира и љубави. Овај 

северни, и јужни део главне цркве, вишији је и од препрате и од цркви надолтарних, и овде се тек 

најбоље виде сва четири црквена крова, који су један над другим, као и онај пети испод огромног и 

прекрасног 8-угалног са 8. прозора кубета. И прозори кубета су тако исто прекрасно и предивно 

украшени, разним украсима, као и ови помињати, али се одоздо ти украси једва виде, због огромне и 

не догледиме висине, са које се, кад се гледа, хоће да падне у несвест. И прозори кубета имају по 

средини својој стубове, који леже и који се крунишу разним украсима, али се одоздо нераспознају. 

Само се над сводовима прозорним виде огромни округли кругови, у којима су скроз прорезани 

крстови са огнилама. Сви су ови украси око, и над, прозора и врата све од једноставног мрамора, 

који је за нашу општу несрећу и тугу по негде, због пуцања саме главне цркве, изпрепуцао.  

Ове пукотине особито јако зијају над јужним вратима, о којима смо помињали, а нарочито 

над овим северним, пред којима ево сада стојимо, а која је по сред поменутог крста. Ово је тако 

страшно препукло, да је цео онај надвратни свод, са целим више њега зидом, посрнуо и најмањи 
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потрес: па ће се северни и јужни зид Дечана срушити; да је ово где у Европи, или у нас у кнежевини, 

Дечани наши неби служили, него би стојали затворени. Помозимо браћа, сестре и народе за времена 

да се неутамани овај понос и украс целог хришћанства, овај преставник моћи, свести и 

изображености не само наш српски, но и васцелог хришћанства и цивилизације, и то баш онда, кад 

се надамо да нам сијне света, вечна и најдивнија и лепша слобода красна. 

 — Сутра дан одма после 12. часова, кад су поклоници које ручали, које поспали, а тако исто и 

аскер славног и великог султана, стрица сунчевог, брата месечевог и рођака осталих небесних тела и 

светила, одосмо пред западни, најлепши и украшенији зид овог св: храма пред његова врата. Прво 

нам паде у очи прекрасан четвороугалан дебео, до, и предвратни, стуб од шареног мрамора, иза њега 

иде бео такође четвороугални, али другчије израђен, иза овог округао, али, као од две струке 

састављен и уплетен, шарен; иза овог четвороугалан бео сав виновом лозом увијен, међу којом су 

разни украси, цвећа, грмова и остала лишћа, разне животиње, птице, гњезда, јаја, мали птичићи, 

зверова брлози и т: д: па опет четвороугална два, али како један од другог, тако исто и један, од свију 

и сви од појединих осталих стубова различити.  

Сви су ови стубови дебљији од једне, и неколико полаца, стопе, а сви су један од другог 

одвојени скоро за 1/2 стопе ако не и више. Ови сви стубови леже на разним тројним украсима, а тако 

исто крунишу се са такође разним тројним украсима, на којима су други престављајући разне дивоте 

и красоте, као: разна цвећа, животињу, грбове, птице, зверове, живину, људе и т: д:. Међу свима 

овим над украсима крајних стубова и с једне и друге стране врата, стоји по један од 2. стопе 

прекрасно и давно израђен лав. Испод ових стубова, над подстубним украсима, стоје такође два лава 

од својих по 2 1/2 стопе, у којих су предње ноге, са оним шта су у овима држали, пропале.  

Више украса надстубних савија се и своди се у један шестосводни надвратни свод, сав дивно 

и прекрасно израђен, цео овај склоп од стубова и непостижни украса. А више целог овог 

шестосводног надвратног свода стојала је некада шира од хвата полуокружна мраморна стреја 

покривена оловом, која је све ове украсе чувала од времена и непогоде. Сада стоји само над шестим 

најгорним, оваква стреха, која му украсе чува. На овоме су разне животиње, цвеће, птице, грбови, 

украси и остале земске и небесне лепоте и красоте, изрезани. Други је до њега глатак; трећи увијен; 

четврти украшен такође разним цвећем, грбовима и осталим, а међу грмовим грањем, са лишћем, 

плодом и осталих дрва, и цвећем, стоји изрезан огроман анђео, са по једном птицом са страна. Пети 

је свод сав ужљебљен, изжљебљен и изврћен и уврћен, да несмо у стању данас тако од теста 

израдити; а шести је танушно претанушно увијен и извијен. У сред је свода изрезан огроман престо, 

којег, са страна предним шапама, држе лавови, а главе су им обрнуте престолу и мало извијене у вис 

седећем на овоме.  

У престолу седи озбиљан, дивно и прекрасно израђен Сведржитељ или '''' са 
натписом таквим. Он држи, у левој руци, огромну књигу запечаћену са 7. црвених печата, а десном 

благосиља спрам себе, и као и овај дољњи свет. Крај престола лебди у васдуху дворећи такође дивно 

и прекрасно израђени анђео, који је метуо десну руку на срце, као да се моли, или благодари, 

Сведржитељу, а леву је метнуо руку више очију, као заклањајући се од Сведржитеља и његова, 

блеска, светлости и небесне зрачности, или и као и стидећи га се за нешто. Судећи са земље по 

висини месности на којој је Сведржитељ, да је спрам нас морао би бити већи од два највећа, ако још 

не и три, боја људска, а анђео је ако не виши, а оно за 1 1/2 најмању руку.  

Са обе стране овог свода стоји по један огроман, као и у остале цркве, прозор дивно и 

прекрасно израђени и украшени. И у једном и у другом иде кроз средину по један 8-угални стуб, који 

леже на, и над којима су разни украси, дивоте, красоте и непостижне милине. На врху више тројних 

украса, десног прозора, овог стуба, стоје изрезане четирн јагњеће главе, а у своду изрезана су два 

дечака у срп: нар: оделу, који се грле и рукују. На левом, више тројног надстубног украса, стоје 

четири сокола, а у своду надпрозорном две бијуће се аждаје, међу којима је једна срп: прибалтијски 

грб, а друга она више наличећа на просту змијурину аждајетина.  

Право више надвратног свода стоји један огроман прозор изрезан сав, као и сви остали, од 

једноставног мрамора. Око, и по средини, прозора, као и у оног олтарног, иду по два дивна и 
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прекрасна стуба, украшена непостижним дивотама и красотама. Више његова свода стоји 

полукружна мраморна стреја покривена оловом, која је скоро све украсе дивно, прекрасно и како 

ваља сачувала од непогода. Међу украсима опет узимају прво место огнила наша са грмовим 

лишћем, орловима и соколовима са разним цвећем, а нарочито лалама и виновом лозом са грожђем. 

На самом надпрозорном своду дивно је изрезан св: Ђурађ на прекрасном, страшно високо и одвојено 

од главног зида, пропетом коњу, под којим је огромна аждаја, и пред овом дивно и прекрасно 

изрезана клечећа царска ћерка, крај које је валасајуће се модро огромно језеро, а у даљнни се једва 

види град са кулама. Да је овај св: Ђурађ са коњем и осталим спрам нас, а, не на овој и овакој 

висини, држимо да би овако са коњем и осталим био виши од 5. хвати, и то је све изрезано.... на 

једноставном прекрасном мрамору!  

Иза прозора углављени су, са страна, по један прекрасан дирек, над и на грбинама два човека 

одоздо гледајући од по 2 1/2 стопе величине. Оба су ова типа српског, са брадама, брковима, дугим 

раздељеним на сред главе косама, и у српским доламама. Над тројним украсима ових стубова, стајао 

је по један одоздо гледајући од по 2. стопе крилати лав, од којих је сада само један.  

Други је пао и убио турчећег Дечане оног хоџу, још око 1691 год: кад је оних 300,000 Татара, 

пошто побеже Арсеније III. патриарх, са својим рођацима Турцима, алахнуло по Правој Србији: да 

све и сва што је одрасно изсече, а што је нејачи зароби и изтурчи. Ови су били опустили Дечане, 

оплаћкали их и тек је Шех (оџа) био прострьо своју овноску кожушину пред вратима овим да очита 

молитву, којом би се Дечани потурчили, а овај крилати леви (с наше стране) лаф у један мах.... 

падне, убије шехе и растера дивљаке и варваре! Крилати лав неје се само са овим пачварисом 

учињеним над шехом задовољио, него га је још и . . . однео невидимо и незнамо куда, по причању 

самих мухамеданаца свију народности! У исто време из гроба св: Јелене.... пукне ужасан пуцањ, а из 

св: краља... излетео је гањ, који запали, над монастирским вратницама у кули барут; те нешто побије 

татарске војске, а нешто ова бегајући једна другу утамани!. Но највише их поскапа од некакве 

ужасне бољезање, од које и сам Татарахан, . . . надме се и препукне!.  

Тако се истина спасу и Дечани и неки мали и незнатни део (околно, у неколако нахија) 

српског народа али они, као и земља коначно опусте. Више овог прозора иде мало мања такође 

дивно и прекрасно украшен около и по среди идућег стуба, на којем су, осим осталих украса, некакве 

главе, цвеће, грбови и остали, али се одоздо невиде добро. Крај прозора, и с једне и друге стране, 

стоје на полустубићима некакве огромне (орлови ваљда) птице, са разширеним крилима, које као, 

над целим овим и свама дољним украсима, лебде и чувају их. И на овој западној страни стоје они 

висећи полустубови, под којима су: или разне животиње дјејсвителне и измишљене, митолошке, или 

разне птице такође постојеће и митолошке, или слике људи постојећих и митолошких и осталих 

чуда. Оне, које престављају дјејствителне и постојеће људе, обично ове престављају као Србе у 

свима годинама, оба пола.  

Од оних који су у годинама и одрасли и то: мушки виде се, да по неки од њих, носи на 

грбинама градиво за овај св: храм, неки опет својим грбинама подржавају, га други граде, У овој 

ношевини њиховој огледају се не само у њима самим, као што је речено, чисти српски типови, него и 

сви алати, сва оруђа, и тако рећи свестрана текничност и изображености онд: Срба; што и саставља 

особену драгоценост за нас све, само кад би били паметни и имали довољио мозга, да их проучимо, 

опишемо, снимимо, и опет усвојимо, дотерав их према садањој машинеријској и фабричној 

напредности. Сви су у српским дрејама, све самим доламама и са правим срп: типовима, разделеним: 

посред глава дугачким косама, брковима, брадама.  

Могло би се још млого важног и знатног казати о Дечанима и његовој књижици, старинама и 

осталом, али једно што се неусудисмо никоме јавити, а друго, желећи да и друга дођу и врло важне и 

најважније остатке опишу; остављамо све то тако не само неописано, него и ненапоменуто.  

Тако исто могла би се која, и то повише, рећи о поклоницама и издржаваоцима овог св: места; 

о поступању са овима св: отаца и т:д: а нарочито о неколико добивших падајућу болест из 

Ерцеговине, од страха у последњем рату српскотурском и т: д:, но и то остављамо наводећи само 

једну сироту младу, која је добила ту несретну болест, и коју су у два маха робиле потурице 
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Руговске бивши вајни сајузници ерцеговачки. Руговци и остале околне потурице, а сада тако звани 

Арнаути, били су у договору са Ерцеговцима, да ће у зајамно устати на султана и противу њега 

борити се. Ради пријатељства почели су се већ и узимати и већ је 40. ћери потуричких, или сада тако 

званих Арнаутских, од Роговаца и племена Краснића и Хота било за православним Србима; борба се 

одпочне, Васојевићи су се уздали у своје пријатеље и побратиме, а ови су чекали да виде: како ће 

православни проћи, па кад су видели да им лоше иде устанак... . први су, за дивно чудо, халакнули на 

несретне православне Србе да их плаћкају, и опљене.  

Ово нарочито наводимо као пример и наук нашим државницима, ако који другчије мисли о 

потурицама у опште, а нарочито Босанским Ерцеговачним и т: д:. Међу тим робовима беше и ова 

снаша Миљана, која побеже од Руговаца,.... а ухватише је Краснићи; па пошто се изчупа и из ових 

руку, она прибра своју дечицу и на планини једној, са осталим збегом, беше се сакрила у једну 

пећину! На несрећу овог и ако малог, али свакојако несретног, збега, ... удари у један мах ноћу гром 

у ову пећину, одвали једну стену, која затари око 13. душа, а она ваљајући се низ планину са двоје 

деце, једно у том ваљању умре, а друго остане живо и после неколико дана умре! Од побегших 8. 

полуде, а неколико добије разне болести, међу којима је и ова снаша, осим подајуће још и пребијен 

кук. Сад је остала само с мужем и јединим братом, који је и довео овде. Неколико старица с њом 

заједно непрестано плакаху за својим изгинулим синовима и рођацима, у последњој српско-

херцеговичко-црногорској борби са азијским чордама.  

Млогог корисног могло је се и од њих и дошавших Васојевића и Гусињаца, чути, о свему и 

свачему, а нарочито од неколико босанских чорбаџија, која задахнута прастарим себичњаким и 

цепајућих се од укупног српства духом, млого и млого прежвахаху о некаквој својој бановини и 

краљевини босанској сасвим одвојеној од Србије. Што је се могло прибедлежити и дознати, о свему 

и свачему, као и о силним и млогим нашим старинама између Призрена, Ђаковице, Пећи, Скадра, 

Леша и Драча не беше ни времена, ни моћи то учииити, те с тога, са најжалоснијим и чемернијим 

срцем, морасмо напустити све, и спремати се да што пре измичемо из дивних најузвишенијих, 

чудних и непостижних Дечана, што и чинимо. Беше то Јули месец, кад се крену из м Ãра Високих 

Дечана главом његов Архимандрит отац Ћирил, са својим ђаком, слугом, и војводом монастирском, 

једном потурицом тако званом Арнаутом, који беше из села Црнобрега, ђаковач: нах:. 

Отац Архимандрит крену се у Ђаково, да госте пречека и да их одатле допрати у Дечане, а ми 

опет изговарајући се, да идемо у Призрен по дружство, мајсторе, и сами, у грабивши ту згодну 

прилику, пођосмо. Нашо шумадинско кљусе, беше се довољно одморило и најевши се добре 

монастирске хране, моћно посилело. Дивота беше видети овај наш мали караван од својих 15. лица, 

све наоружаних тако рећи од пете до зуба. Сваки носаше на себи цео арсенал, а око себе пун магацин 

праха и олова; и све то несмејаше се без оног Арнаута ни крочити, ван зидина монастирских. Тако 

дакле, по старешинству и првенству јахаше: војвода дечански помињата потурица Арнаутин, за овим 

отац Архамандрит, свакојако вредна и снажна људина, сваке часте достојна, а иза овог остали редом 

све по избор бољи ид бољега. Коњи су у свију, као они које св: храм храни и поји, па и наше зло и 

пакосно мало шумадинско, као јаренце спрам ових овдашњих, подигравали бацајући од себе, а из 

својих разјапљених чељусти, крваве густе пене, а наше одбијаше од себе на све стране остале и боље 

и веће коње и парипе. Оно као да је и само знало да на себи носи шумадинску личносту, па још 

најзнатњијег овд: и вештијег зуграфа и архитекта мајстора, о чијој вештини већ нико несумња и чије 

знање гледе што јевтиније да купе и прикупе св: оци.  

Тако пројахасмо по дивној и прекрасној коси, свој од саме дрвене земље, знаком руде 

гвоздене, и обрастлој дивном и прекрасном од питомих кестенова, или коштана, шумом и гором. Ова 

је сва некада била монастирска, а пре 15. год: и последњи део отели су од монастира околљи 

Арнаути. Болно уздисаху св: оци, гледајући на ову свога м Ãра сопственост, коју им приграбише и 

отеше; те тако, осим неколико дрвета уз сам град, или зид м Ãрски и 2. њиве испод овог, они јадници 

немају нигде и ништа од толиког остављеног и завештаног св. краљем, а утврђеног и одобреног 

целим народом и таданом срп: државом имања. И ово мало кестенових дрва уз монастир што им 

остаде изсекоше и утаманише великог цара војници, који тобож чувају Дечане, а овамо их 
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непрестано упропашћавају. У оним конацима, које су заузели, нема ни подова ни прозора, па скоро 

ни тавана, јер правоверног цара војници све и сва утамањују, цепају, ломе, крше, пале и т: д:. Околни 

Арнаути недају им да се макњу из монастирске ограде, а како им цар неда дрва и остало, то они 

изсекоше и оно мало монастирског кестења и поједоше и опустише монастир. Шта више сумњамо (а 

и сви би се паметни људи сумњали) да су Турци чисти од тога, што Дечани непрестано пуцају.  

Од кад је њихова милост овде, у три маха бивао је ноћу некакав јак потрес и јаки пуцани и то 

у то доба кад сви монаси спавају. После ових потреса у јутру су калуђери виђали са упрепасћеним и 

ојађаним срцама, где им је светиња страдала, испуцала и страшно испрепуцала. Све (и све вере и 

народности околне) јако сумња на царски аскер, па и околни Арнаути, јер осим пуцњи, познавали су 

се на местима опаљени зидови, и виђала је се као ватра нека. Ствар је у томе: што турска влада хоће 

да утамани Дечане и по свој прилици подсипа барут у темеље његове и овај ноћу, кад се поспи пали 

и руши барутом насутим у нарочито за то ноћу разним справама изкопаним у монастирским 

зидовима, рупама. Ово нека запамти потомство и тако звана хришћанска Европа.  

Четврти је пуцањ био, али не из зидова дечанских него са овога, а узрок му је био огроман 

снег на крову, који се неје могао очистити, и скупити, веле, што се неје могло, због огромне висине, 

да попне на кров. Пуцањ је тада био око 3. часа по подне, али неје ни чему шкодио. Још је одиста 

чудноватија ствар, а и подозривија: што од свију монастира само Дечани пуцају, што из њих иде 

пуцањ, што су само његови дувари на местима, при земљи, поцрнели (од барута,) што после сваког 

пуцања сви осећају смрад од барута и нешто као сумпур веле и т: д: а то се не јавља на другим такође 

зиданим и од тврдог градива здањама, што ова не пуцају, несу поцрнела на местима од барута не 

ударају им зидови на овај, и остало; а то би све морало бити и на њима, да је свему томе узрок 

земљотрес, као што славни аскер (војска) прича.  

Још је ово (нешто друго) и врло значајно што се њихов хоџа увек, за време пуцња, продере и 

виче, а једном и мало пре тога, и то и кад је се дерао за време пуцња и пре овог, неје му време било 

да то чини. Хоџа и дежурнн увек онај један и исти, веле анадолија дужностник (официр) говорили 

су: да их је тај земљотрес нагнао на то да се богу моле, те тобож да их ова спасе од пропасти. Још је 

чудноватнија ствар: што су се сви ти потреси, ван пуцња од снега, догодили све у време дежурања 

једног и истог анадолије дужностника, као и војске му, док кад буду други, са другим војницима, 

тога нема. А и то само, па без остаиих верних прилика турске пакости и воље да поруше Дечане, неје 

без свог значаја: што је овог официра још Михтад-паша 1862 год: овде наместио, и то првог, кад је 

заповедио, да тобож од Арнаута чувају Дечане царски војници.  

Дечани су стајали већ скоро 550 год: и несу им ништа нашкодили околни Арнаути, који их 

поштују свеједно баш као и своје садање, па још и више, џамије, долазе у њих,ту им се читају 

молптве, леже под моштима св: краља мушкиње, а женскињс под моштима св: Јелене, узимају 

зејтин, или уље, из кандила, мажу се њим, узимају тамјана, једу навору, и све остало чине, као и 

православни, само што крст и друге иконе, осим св: краља и Јелена, не целују. Иде се нарочито од 

стране владе турске: да се поруше Дечани па свршена посла.  

Ово нас уверава и двосмислена изрека једног официра, који је сменио оног за време којег 

бивају потреси, а који и нема своје чете, већ онаво иде у Пећ, у Беране, и остале околне паланке, у 

којима стањује војска, а са четом тобож иде, само онда, кад ова долази у Дечане, и ако са овом иде 

њен надлежан официр. Он је иначе само као некакав надзорник и инспектор ових овуда војски, и 

биће да се овуда бави само због Дечана. Он је још познат и чувен као некавав инжињер и вајни 

текничар и химичар. Изрека поменутог официра састаји се ни у чему мање ни више до у овоме: ''да 

можете џаном да израдите да вам онај анадолија не долази, па џанум и овај наш аскер, или бар да је 

аскер од наших људи, а не анадолија, не би вам никад пуцали Дечани, а овако нека вас ваш Бог 

сачува да се не сруше. Па тај пьс м неје анадолија, него је од ваш . . . доста џанум! . . . ко млого 

збори, млого и пати !?''  

Глупи овдашњи, св: оци, по причању ових хоџа и овог анадолије, сиромаси још и данас неки 

верују да је био некакав силан земљотрес, а неки још даље иду па држе: да га је и војена хоџа . . . 

предупредала проста и дивља низамчина, која не уме ни да чита, ни да пише и која, као и остали ови 
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Анадолци и Ћурдци, не зна ништа друго до неколпко арапских из куране на памет изрека, које 

проурличе по пет пута на дан и кад који од војника умре, и који се од ових ничим другим и не 

одликује до са једном једином необријеном брадом!  

Напротив свеснији св: оци, као: Ћирил, Агатангел, Рафајил и још неки забринуто спустили су 

главе, па чекају чим ће се ово све свршити. Све је свесније, у последњем страху и очајању и све је 

готово да оног часа изгине, кад се, недај боже и св: краљу, сруше наши дивни и чудни Дечани, 

којима по свој прилици неких хришћана завист хоће да дође главе. Ово се нарочито још тим тумачи: 

што су сви европски, па чак и американски хришћани разни секта насртали, разним, ласкама 

претњама, милостима, силама, обећањама, благама и осталим, да каљуђери, продаду, или бар над 

Дечанима признаду .... заштиту и власт ових! Ми смо сами видели са јужне стране мале рупице 

изврћене, у камену, које су около поцрнеле. Случај један, који је се за време нашег бављене у 

Дечанина догодио, поколебао је, бар за време, и оне глупље и верујуће У неко више и над земно 

хоџино знање и предвиђање, св: оце. 

Тај је случај био колико смешан толико и изненадан и значајан за све ове, који добро знају 

наша народна веровања, јер је, о њему, све оно вршено, што наш народ свуда врши о своме сунцу, 

кад се то с њим догоди. У једанпут су се осуле пушке свуда у целој околини не само дечанској, него, 

и у целом мухамеданском простору земљишта од Пећи, Скадра, Приштине, Дибре, па чак до Леша, 

Драча, Сињег Мора а овим чак до ниже Арнаут-Београда, једном речу по свој сада тако званој 

Горњој и Средњој Албанији, и пуцањ је играхот, тај ишао тако далеко и густо, широко и дуго, да је 

цео васдух изгледао као да је над каквом огромном битком од неколико стотина тисућа душа. Пошто 

је се то продужавало скоро за пола часа, и кад је царски аскер дошао мало себи од препашћености и 

изненадности, а нарочито кад је видео свог официра да се враћа из луњана по оближњим селима, у 

којима је неколвко пута, за пређашњег свог дежурања и бављења овде, надишао и обишао заседе, из 

којих су га хтели да убију Арнаути што им квари чељад, — и хоџа аскеров, по заповести дужниковој 

одпочне урнебес, а аскер изашав, изван монастирских зидина такође избаци неколико пушака, 

стојећи уређен и у исто време, као тобож чекајући неког непријатеља, јер Анадолије сасвим незнају 

баш ништа о овом европском српском мухамеданског света обичају.  

После двочасног пуцања све је се било умирило и заћутало, Па ти се опет дигње страшња 

ларма још већа и жешћа све од самог пуцња пушака, који је се слевао у једну таласајућу се ваздушно 

пуцајућу тврд (масу) и сада је се опет био дигао урнебес од хоџе аскерског и околних, који је се био 

кроз огроман оџак провукао чак на врх овога и урликао. Царски аскер неје сада, пуцао, а после 

трочасне тишине, опет је се осуо пуцањ, по овоме опет је урликала и хоџа аскерски, са осталим 

околним на својим викалама, ходајући по крову конака над св: краља воденицом, и тако је се већ у 

саму зору све премирило и ућутало. Св: оци ћутали су сваки у својој ћелији, молећи се богу, а 

свеснији смејали су се и церекали, овој и комендији и изненадности, која је се сва вршила само с тога 

.... што је се те ноћи трипута веле хватао месец! Тада је пуцала тако рећи сва Албанија и све 

потурице у целом овом крају од 64. часа дужине и преко 27. ширине. Наши су држали, да је то 

слутило на пропаст турску, а Турци опет, бојећи се ове, и да им ђаво не поједе месец, с којим би и 

сами пропали, опет пуцали су на овог, а неки опет веле и хаждају; те га тако спасли! Овде је 

значајно: што је низамски хоџа увек последњи викао како се хвата месец, и то још за дана и дању, а 

први је увек превиђао земљетресе обично у 1. час по пола ноћи, од којег су увек само Дечани 

страдали!? 

 — Идући овако у овом каравану, а вођени славном војводом монастирском који јахаше 

напред на товном и гојазном монастирском дорини, пројахасмо мимо село Дечане знатно само стога: 

што је се у њему пре шест година последњи Србин православни, са породицом (и рођацима) својом 

потурчио. Знатно је још и с тога: што овде још живи стара хага, која је се трипут настањивала на 

монастирској земљи, градила кућу, и те земље.. ..продавала монастиру све по 15. ћесе ( 500 гр: једна 

ћеса рачунајући дукат у 52. гр:) и сад је опет подигао кулу на последњем остатку монастирске земље, 

коју опет и по четврти пут ...продаје монастиру за 15. ћесо! али калуђери и немају више ни новаца ни 

воље да узалуд своје собствено добро купују и преплаћивају, кад им и четврта тапија невреди код 
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турских судова ни две кршене паре. Ни несу сви овакви околни Арнаути; јер су они издали сведоџбу, 

(коју је валија призренски, преко својих људи украо од х Ó. Рафајила игумана монастирског, кад је 

долазио у Призрен да је потврди) да одиста сви (а то је неколико околних села) седе на сопственој 

монастирској а не својој земљи; да своје нису никада ни имали; да су, не само као бив: хришћани, 

него и као мухамеданци, до скоро давали монастиру од свега, по старом закону, десетину и т: д:. 

Правоверним Османлијима учинило је се зазорним: да правоверни плаћају и издржавају својевољно 

неверничку па још цркву; те тако силом их нагнају да се ова одкану тога неваљалог посла.  

Да би се то што користније постигло, решено је: да се Дечани сруше, нарочито још и с тога: 

што сви европски путници завирују и свраћају у њих воде рачуна о њима, па се још и јагме: коме да 

припадну, да л' православнцм ђаурима, или, такође, ђаурима али френцима (французима), 

Аустрианцима, Инглизима, и осталим? о чему било и сувише и сплетки од аустријских, француских, 

италијских, па чак о некатоличких, инђилиских консула, који су се натицали: да обрлате калуђере, да 

се подпишу да Дечани стоје под заштитом њихових земаља, са овом разуме се да су Дечани тих 

земаља а не срп: народа.  

Ови сви заборављају да су Дечани васцелог срп: народа од Италије па до ниже Авлоне, и од 

Јадранског мора до Искра, од више Солуна и Сереза па до Дунава и више Пеште и осталих српских 

земаља, а не садањих калуђера и околних Срба, раје турске, која се до сад не даде ни нашто 

навратити. Ово је она иста шала и комендија, коју чине наша браћа Бугари са срп: Хиландаром и 

осталим светогорским и другим монастирима у у Турској, а власи у Аустрији. Шта више и сама 

браћа Бугари несу изгубили из вида и Дечане, нашу патриаршију, и остале наше монастире у Правој 

Србији, јер непрестано шаљу разне своје изасланике, који, под видом калуђера, или да се ту 

закалуђере и млогим другим разним видовима, иду само на то: да се ти монастири подпишу под 

Бугаре, па ће им они више учинити добра и дати им заштите, и од самог Султана; јер су, веле, и од 

нега силнији, и он и влада тек по ниховој милости, што га они хоће и трпе иначе би одавна отишао 

не само у Шам, него чак и иза овога на крај света од силе и моћи њихове ! Воља им је да и овуд 

одкину главе српским владаоцима и светитељима, као и по другим местима, Праве Србије, замрљају 

и побришу натписе и остале грдости чиве.  

Иза овог, а пред Црнобрегом, сретоше нас рођаке нашег дечанског војводе садање 

Арнауткиње, у чистом српском народном женском оделу, а и понашаху се као праве Српкиње, само 

с том разликом што не целиваше руке свију нас, но само пођоше рукама архимандритовим, здравећи 

се с њим и клањајући му се, дајући му јабуке, као и нама осталим свима; оне тако се исто клањаху, 

метув десну руку на леву страну прсију, или на срце, желећи нам од срца срећан пут, оне; као и 

српкиње, нехтедоше да вам пређу пут, и све остале обичаје чињаху, што само чине праве и 

најчистије Српкиње.  

Одавде прејахасмо кроз прекрасно чисто потуричко, као и Дечани, село Црнобрег, са самим 

траговима урвина и развалина српских св: храмова. Сво је село, као и сва остала овуда, начичкано 

све самим кулама, које су подигнуте од самих бив: наших св: храмова, урвина и развалина других 

прастарих српских и из независности српске, зграда. Све је то сам тесан и прекрасно углачан 

мрамор, са равним шарама и украсима, па чак и одломцима крстова. У десно нам остаде село славни 

Јуник, о којем смо већ напоменули, сав начичкан страшним и огромним кулама, све од наше старине 

и својине.  

Кад смо изашли из Црнобрега, а наступили на хатар села Лоћана, на којем рађаху Лоћанци, 

такође све саме потурице, наш је се водвода нешто узверио, и усплајирио. Држао је за унижење да 

пропусти ма којег неверника да пред њим иде, а сам неје смео напред да иде. Мучио је се сиромах и 

превијао, увијао на све стране, час везујући мараму и овом покривајући главу а и целим својим 

шалом па кад и то непомаже, час и огрћући се калуђерском мантиом и осталом ама све то беше 

узалуд, Лочанци га познадоше. Сад је била још гора и црња невоља, напред даље несме, а натраг 

несме, нити сме да нас води, ни да се врати. Борба је ова и мука дуго трајала, на наш општи 

подмукли и тајни смех, и као неку осветицу и светење спрам њега. Напослетку признаде дрктајући 

сав, као прут и побледео као чивит, да несме да нас води, а несме ни да се врати сам натраг.  
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Архимандрит х Ó. Ћирил видевши то, погађао је Арнауте једне да нас воде, а друге да њега 

врате у Дечане; и сви су се, нарочито и хотимично, у ценама, разбијали. Шта више један, који је 

попајдуже с нама ишао кроз хатар лоћански и који је био пристао на углављену цену да нас проведе 

кроз Лоћане и Прилеп, дошав да непријатеља нашег војводе, који је сав био као була умотан од главе 

до пете, и подозревајући на умотаног, да је он непријатељ, оних Лоћанаца, на наше дивно чудо .... 

оде и каза им за нашег војводу ! Овде се већ неје имало шта друго чинити до: или пустити и одтерати 

од нас војводу да га убију Лоћанци, што је по нашим општим назорима било непоштено, или бити 

готовим, да се зањ сви пушкарамо, што је опет било и опасно и неразумно?  

Саветовање је ишло дуго и кад од Лоћанаца дође један и питаше, ко нам је онај увијени 

завиријућ око Њега да га види, а он све обрћући коња на страну, чему смо се морали гласно и већ 

јавно смејати, јер изгледаше у овом делу као права додола, - тада счепа своју камилавку отац Ћирил, 

јурну свог хата напред, ми за њим, а вајну војводу метнувши међу нас у средину, као знак да хоћемо 

сви да га бранемо, отиснув се сви даље од завиравајућег Лоћанца и Лоћанаца викну им и рече: да нас 

нико други неводи, до архимандрит Дечана Ћирил, да разуме се по себи, ако им је воља, нека пале. 

Док је се овај њихов изасланик вратио, Лоћанци договарали и уговорили ваљда нешто, што је се 

видело по њиховом брзом, за нама трчању, ми смо били далеко и далеко измакли по дивној и 

прекрасној равници метохијској.  

Тако се опростимо ове беде и невоље; али наша вајна војвода не смедиаше скидити своје 

завесе чак до иза Прилепа и његова хатара. Тек што наступисмо у хатар села Прилепа, и уђосмо у 

средину једног сокачића међу њивама, а четири потурице, или Арнаутина, тако рећп запевајући, 

одпочеше, на шкипском језику дугачку, а тужну песму, у којој опеваху х Ó. Ћирила сад: 

Архимандрита и вођу, како је донео камбане (звона) у Дечане, како ова звоне на поругу цара и 

правоверне мусулманске вере, како му цар за то ништа не може, јер су му то све дали 7. краљева, и 

како је ни више ни мање донео до . . . . 7. товара новца и осталих сваковрсних богаштина! 

 

Аман бегој, турит девлети!   Пре и Станбол датна вјен  

Мосна чуј мзинџир тумрети,    фермане, 

Н Станбол кур на шкове,   Пртечу ода т киш Дечанит, 

Нанд мазбата екени чуве,   Хаџа Кирили Игумони, 

Оџа ларт пор мејкндуве,   Т киш Дечанит конвјер  

Фукараја то меун ди гуве,     кунбони, 

Намсој Шкодра осикан fоне  Пре и Станбол ја мриви  

Мосиле па и трет тьтоне     фермани 

Дју бјуљук пр бајт низами. 

 

Ћирил им даваше дувана, даде неколико гроша, а они завирујући око наше додол-војводе, 

остадоше задовољни овим поклонима. Они што су певали, баш као и прави и сви Срби, метнули си 

били прсте у уши, а загрлили се, па се и не крећу са сред њиве, а 8. наоружаних дошли су да нас 

пресретну. Да им се ништа не даде, или бар толико, са колико би били незадовољни, онда би било 

пушкарања. А што се песма пева, она се пева из два узрока: да им се да новаца за ову, а ако се не да, 

да се раздраже другови певача; те да слободније и осветније гађају. Задовољни са подарцима она 

осморица, оставише нас, желећи нам сретног пута, а ми измичући од њихове љубазности, пројахасмо 

и кроз Прилеп, пун такође кула од срп: цркви и старих зграда, и препун свакојаке старине српске.  

До Прилепа ваљало нам је ићи преко самих њива, газећи речицу Прилепицу, Лоћаницу и као 

и пре Дечанку и Црнобрег; јер смо сашли били са правог ђаковичког пута, па ударили у десно, 

нарочито да видимо некакво чувено камење с натписима код скивљанске џамије. На њивама 

потурице, страшно зле и пакосне тражећи и најмаље зачкољице, па да се побију, страшно 

задиркиваху и нас све, а нарочито нашу војводу онако умотану и завијеву. На питања, што је увијен? 

одговарало је се: час да је странац па плашљив; час да је болестан да га глава боле и т: д: а кад је 

питано: што је и тело замотао? одговарало је се: да је рањен иза Пећи и остало је се што је се знало и 
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умело одговарало и право лагало; но га све то неје спасло од грдња па изсмејавања и т: д:. Тек иза 

Прилепа за 1. час хода, и кад смо наступили на хатар скивљански, наша ти се војвода охрабри, свуче 

са себе све увијотине и завијотине, постаде опет озбиљан, као и пре, и са највећијим брезобразлуком 

и турском надутошћу и фудулуком, ободе коња, и запевавши, опучи напред, као да неје до сада ни 

лук јео ни мирисао, и баш ни најмање не мариаше сада за свој до садашњи страх и кукавичности, 

разуме се по себи, да смо и ми за њим ошикули; те тако дођемо да газимо скивљанску прилично 

повелику речицу тако звану Скивљаницу (Скривљаницу).  

Запитаће се: а зашто је све то до сада чинио војвода? Ето, зашто! Он је убио неког Арнаутина 

из помињатих Лоћана, овога браћа већ у два маха гађала су га из заседа, па у место да га убију, он 

једном сломије куршумом ногу а другом руку. Он је пао на крв; па је се бојао да га не спазе те да га 

неубију. Ово последње (онај турски брезобразлук) чинио је с тога, што је хтео да својом турском 

силом заглади своју бившу срамоту и да нам покаже како смо му се смели смејати, онако спрам њега 

бити тобож неучтиви, као неправоверни спрам правоверца.  

Речица је ова, ври својим бурним планинским долазима, свукла и огромно дрвље и камење, 

међу којима беху од 1 1/2 хват дужине а по 4. стопе ширине, надгробни срп: билези, дивно и 

прекрасно израђени; али без игде и икаквих натписа. Одавде смо за 1. добар час хода дошли у 

садање село Скивљане, а некадашњу срп. једни веле, велику бив: паланку Скивљанку а други опет 

Жеру. Које је од ова два имена истинитије ми незнамо и наводимо их оба; па како ко хоће нека тако 

и зове. Што се самих нас тиче, ми би били за прво име, узев у обзир и садањи назив његов и речице и 

месност, а место Жере однели би близу Пећи, где се и данас грло планине; тако, а и Ждреб, Ждрело 

и Жрело зове; тим још и пре, што је Пећ у српска доба била само село, а не паланка, и што се у свима 

нашим старим књигама спомиње да је то Ждрело, или Жера паланка до Пећи, а Пећ опет до ове 

близу, а одавде је до Пећи више од 4 1/2 часа хода.  

У исто време овде наводимо: да су погрешна држања Вукова, Рајићева и осталих, да је ова 

паланка прастара српска била у данашњем Ждрелу окр: пожаревачког у кнежевини, што је тамо Пек 

(и Мајданпек) а то је одтуда што је се и дан: Пећ, по онд: изговору и писању писала ‚‚Ïåêh‟‟ а 

можда тако и изговарала, као што је још и данас млоги зову и Пећ, и Пек, а и Ипек турски. На сред 

дан: села стоји опала и скоро у урвинама страшна, јадна и нечиста, али огромна и дивна по старом 

срп: начину, озидана џамија. Причали су, да је код саме џамије оно камење, са тако веле, италијскпм 

натписама. Испод џамије од источне стране протиче Скивљанка, или Скивљаница а од југозападне 

друга нека речица, којој немогасмо имена дознати. Ова се баш под самом џамијом, улева у прву. 

Џамија је на једном као брдашцу, заграђена, са неком дервишком, или како овде зову, шеховском 

пустом и празном, пуном ђубрета, као и џамија, кућом.  

Сад је тек права мука била, како да се уђе у ограду, како да се нађе то камење и с њега натпис 

да се снима, а то да неопази и наш вођ И селске потурице? Ради тога искано је воде из једне, друге, и 

чак шесте куће, па нигде недадоше, до једна старица спрам џамије, а ми смо за сво то време 

тобожњег искања воде, и код оволиких речица и у њиховим коритама доста добре, бистре и студене 

воде, били ушли у ограду, нашли камење, разгрнули огроман коров и већ снимали легавши као на 

ово да се одморимо. За ово је време један забављао нашег вођу, продајући с њим зјала по џамији и 

око ове. Натпис је се тешко снимао у овом страху и дрхтавици, а рад пође још и теже кад дође шех и 

поче да нас гони напоље. То беше црна, дебела, округла и гадна азијска људина, која незадовољна 

што нас не могаше и после претње да одагна, оде довикујући комшије и правовернике: да одагнају 

од своје светиње поганштину и неверу. Ствар је била врло озбиљња, тамо је се чула звека оружја, а 

нама је стало било до натписа, међу тим и наша војвода почела је негодовати што смо ушди у ову 

светињу, а ваљало је и поглавито и од њега да се сакрије права намера; нама је се викало од наше 

дружине и не бој се, не бој — и брже брже!.  

То је тако трајало скоро за пола часа, а снимање натписа још небеше готово. У овој забуни и 

брзини нисмо Имали кад ни довршити оба нагписа, а камо ли поверити их, док шех са људима 

дерући се привуче се огради џамијској. Један наш још из Пећи друг, страхота слободна и храбра 

делија, (а међутим св: от: Мак: ... по имену већ помињати на ћоравој сексани. Радота дераше још 
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страшније и од самог шаха и викаше: ''море не бој се, ради, ради, мајку им ус.... не жели ни они 

меса!''  Већ је и наша војвода дошла била изван себе, јер неје могла да трпи грдње и увреде шехове, 

који се превали као клада каква и преко плота, а друштво му се затезаше да пређе овај хватајући за 

њим бусије и запињући пушке. Сад се већ неје имало куд ни камо, него је се морао оставити посао и 

чистити из ограде и из дворишта џамијског.  

Благодарећи томе, и памети првих караванских лица, пошто њих неколико узјаше и 

непоказујући се окружише нас, да безбедније узјашемо и измакнемо, вратише се и војвода и наша 

неустрашима делија архимандрит Ћирило и онај диван и прекрасан Пећанац х Ó. Максим и Радота, 

пун карактера, поштења и осталога; и ми измакосмо и изчистисмо се и из Скивљана, некадашње 

паланке српске, у којој се писаху, а доцније за турско доба, печатаху књиге наше, а сададег тужног и 

опалог села, и из дворишта и џамије његове. Тек вам сад и могу коју рећи о џамији, селу и савршено 

непотпуном, а нарочито посве нетачно снимљеним натписима.  

Џамија је огромна сва од српског тесаног камена и по срп: начину зидања, међу камењем 

украшена прекрасном и црвеном срп: опеком. Управо ово и неје џамија, но потурчена бив. огромна 

црква, којој је откинут олтар, оборена бив: препрата, па тако скраћена и нагрђена. Да је одиста била 

препрата познаје се по траговима једног и истог, као и у џамије, једва познавајућег се помоста, 

зидова препратиних, а тако исто и бив. тројног олтара, још добро неутамањеног и несравненог са 

земљом. Џамија нема минару (или викало) и она је и сада, као и кад је потурчена ова бив: срп: права 

црква текија, или теће. На северном и јужном зиду бив. главне цркве провирују по где где кроз 

турски креч и малтер, трагови од наших светаца и натписа.  

У бив: препрати стоји огроман и онакав исти стуб римски, као и у Грачаници,такође наопачке 

обрнут, као и тамо, што је знак победе православља над римштином, са млогим натписом римским, 

као и тамо, од којега, смо само ову реч запамтили на месту и изван села прибележелв: ''Trasius'' 

обраћајући главну радњу на она два камена с натписима. Причало је се да је само један камен, са 

тако званим италијанским натписом, а ми их нађосмо сада зарасле у коров, а бившој препрати, два и 

то поклопнице надгробне, у самом помосту препратином и савршено обе равне са овим и међу собом 

у свему и свачему скоро једнаке. Но несу само ове две поклопнице, јер се виде још млоге друге, али 

без натписа. или их бар ми не спазисмо. Иза, и око, ових, иде диван и прекрасан бив. помост 

препратин, од самог тесаног и углачаног мрамора излизан и углачан, што је знак да је ова бив: црква 

дуго служила.  

Прва је поклопница са натписом, са северне стране од белог изшареног плавим и црвеним, 

мрамора лепо и прекрасно урађеног и углачаног. На њој пише ово, колико је се могло у оној журби, а 

истипу казати још више страху, да сними: 

  

‚‚Ð Ãöà ðqèíà äüíü â Ó. i. Ó âü ëhòú # öÓ. k Ó. è Ó. 
ïðåñòàâè ñå ~ãqìåíè" Ðuñàôèíà ñâåòèöà è áûñòü 

õòèðü è wáíîâèòüëü ñåãw ìhñòà ñâåòàãî 

zàïuñòühíàãî è wïëåíühíàãî ~ðåñè èêîíîáüðüñêqþ 

ðåêîìu ïîãàíqþ áàáqíüñêñqþ. Ïîæèâå ëhòú ë Ó. å Ó. è 
áûñòü ä Ó. ëhòèmà ~ãqíåìèì" ...‟‟ 

 

Ово је само што је главније и у главном, а даље иде још огроман натпис са још неким 

именима, која се и тешко читају и немогоше снимити због препрека. За ову поклопницу неје нико ни 

знао, но за ову другу која сад иде; али и њу нико неје видео, но су само слушали да је има, и да је 

латинска, а нарочито италијска. Шта више, кроз Скивљане, неје нико, од наших, ни прилазио, но су 

само о свему томе слушали од Арнаута. Иза напоменуте поклопнице иде друга скоро онаква иста, 

али дужа и шира, па и грубије и хрђавије израђена, са чега се чиии да јој је и камен лошији. За ову су 
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сву држали да је са натписом италијски и латинским, а пошто савршено нетачно и непотпуно и са 

њега снимисмо ово мало натписа, излази сасвим друго. Ево дакле шта се вели: 

 

‚‚Ð Ãöà ôåáðqàðè" äüíå ê Ó. è Ó. âü ëhòú #àÓ. ä Ó. 
ïðhñüòàâè ñå ðàáü áîæèè Ñòhôüíü zîâîìè Âîèñëàâü 

êíåzü. Îóìîðè ~ãî .... àíüåã .... îá ..... âàí 

.... Æèâüìàíü Ðàêîçü ..... è .... íà .... âhYíà 
ìq ïàìåòü è âü òî .... áûñòü êðàëü ñðüáüñêè~ 

zåìëè .... ñëàâü ....   èzáè~íè áûøà .... # ð Ó. 
òèðqøü .... àíèìü.‟‟ 
 

Као што смо двапут три напоменули, снимци су ови не само нетачни и непотпуни, но и 

неверни. Ми за њих не јемчимо не само ни за смисао, но ни за поједине речи па и писмена, а 

стављамо их овакве, какве смо их нешто на месту прибележили, нешто сећајући се речи, иза села, 

допунили само зато: да се зна да ту бар ова два најмање постоји прастара српска са натписима 

надгробника, можда неких светаца, кад су у цркви погребени, или врло важна и знатна лица, и да их, 

ко може и хоће, отишав тамо на ноно сними и обелодани српству и науци. Овде је, које што се 

немогу да прочитају истрвених, а које што се немогу да очисте, још 7. врстица на овом последњем а 

на оном горњем 11.  

Одавде смо стигли у село, Осек у коме је пола мухамеданаца, а пола веле, римокатолика 

Арнаута, од којих и ми неколико жена видесмо, које се и у ношњи и типу разликују од осталих. Иза 

села, а на хатару већ јагоском при речици Јагојли, Јагостици Јагоштици најиђосмо на 5-6 које жена и 

које девојака латинки Арнаутки, које беху не само отворене и слободне у понашању и опхођењу 

према нама, а ваљда и осталим путницима, но и слободније и отвореније од свију овд: па можда чак 

и наших Влахиња у кнежевини, и Аустромаџарској Србији. Ми смо овде одјахали да се мало 

одморимо и подкрепимо, и те женске нестидеше се и неплашише се да се још мало и шале са нашим 

св: оцевима и караваном. Због ове своје отворености и слобода, често их отимају мухамеданци; те 

између њих и латина, који су страшне убојице, иде вечна крварина.  

Одавде најиђосмо у њивама, на њих преко 60. мушких наоружаних, небројећи ту жене и 

женскиње јагосћана, све самих латина, који радиаху своје послове. Боже мој, боже! што ти је само 

начело, само наука каква? Ово су латини, веће убојице од мухамеданаца, и сви причају, дивљи и 

већи зверови и разбојници од самих мухамеданаца; а ми приметисмо: да су они млого питомији, 

љубазнији: смеренији од мухамеданаца. Једном речју: вера Христова, па акоће и римокатоличка, од 

њих је направила људе, божија створења, а не зверове и одљуде, као што су, без разлика народности 

сви мухамеданци. Они се сви лубазно јављаху, разговараху и т: д: негледајући, што то чине са 

шизматичним, па још и калуђерима.  

Они нам љубазно показаше на једном дивном и прекрасном на сред поља узвишеном за пола 

Голеша, лађастом брдашцу, обраслом шумицом и трнем, огромне урвине од бив: српске православне 

цркве. Они се нестиђаху признати, да је то доиста била православна: ''влашка,'' а не ''римокатоличка,'' 

''латинска'' црква, као што несакриваху: да хоће ту помоћу Рима, Италије, Аустрије, па чак 

Инђилиске, да подигну своју латинску мису и то свето бив: православно српско место и у 3/4 цео 

бив: срп: св: храм да ''полатине''. Око овог брдашца, са три стране, протиче речица Јагоштица а код 

мањине Јагојлица. Почев од саме обале њене, па до врха брдашца, цело је оно усејано прастарим 

српским гробљем, са разним шарама и украсима и то онаквим истим, какви су по биљезима и 

поклопницама на стар: срп; гробовима у нашем Подр: и Ужич: и другим, округу кнежевине Србије.  
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Ту су ти 8-краки крстови, винове лозе, гроздови, мачеви, полумесеци, руке мушке и женске, 

па чак и огнила српске, точкови, или кругови венци, звезде, сунца, копља, стеговц, кључеви, коњске 

плоче укрштени сломијени срп: прави мачеви са правим татарским одвећ кривим сабљама и остале 

дивоте и красоте српске, али је све то нарочито лупано и утамањивано. На једноме се једва тек чита 

овај непотпун и то скорашњи натпис: 

 

‚‚Ïðhðòàâèв ðå ðàáö áîæèè Ñòàìèíèðü ðûìü 

Áîøêîâü ÃîëåìîâèYü, áðàòü âîèâîäå Áîãäàíà 

ÃîëåìîâèYà, ðàíhíü íà Êðåíè wòú Àõìåòü öàðñêàãî 

ñåðàñüêåðà íà ëhòî #àÓ. j Ó. è Ó. f Ó. áuäè ìu âåYíà 
ïàìåòü íàäå zà ñâîè ðîäü è ñâåòu áîãîðîäèöu u 

¥àêîâèôu àíèìü.‟‟ 

 

и други један на коме се још ово оволико познаваше: 

 

‚‚âü ëhòh в#àÓ. ò Ó. èÓ. ä Ó. ðàíè ñå íà Ðqñè ïðîòè 
.... Òàòàðàíü âîèâîäà Äðàãèñàëü ñûíü Îóðîøåâü 

Ìèëî~âèêü è qìüðå âü ñâî~ìü ãðàäh "ãîmh áîãü äà 
ãà ïðîñòè êòî ïðîYòå äà ðåY ...‟‟ 

 

Ево нас и у самим Јагошћанским урвинама, у којих је, на попречном белом мрамору над 

западним вратима изнутра у препрате овај натпис: 

 

‚‚ † âü ñëàâq ~äèíîñqmüíè" è íåðàzähëüíè" 
ñâ¦ Òðîèöè ñü èzüâîëhíè~ìü ^öà ïîñïhøåíè~ìû ñûíà 

è ðüâðüøåìè~íü ðâ¦ äqýõà ðèè ðâåòè è áîæüðòâüèìè 

õðàìü ñâ¦ âåëèêîì®qYåíèêà õðèñòîâà è âîèâîäè 

íåáåñüíàãî âüñåãäà ïîáhäîíüñüöà Ãåwðãè"è 

ñüzèäàíè ñâåòûìü êðàëåìü ñðáüñêèìü Ñòðîèëîìü 

wáüíîâè ñå âü äíè ñâåòîðîæäüíàãî è ïðhâèñîêàãî 

êðàë" ñðáüñêàãî ïîìîðüñêè~ è ïîäqíàâüñêè~ zåìëè 

ðàäîñëàâà âü ëhòh #sÓ. j Ó. ë Ó. è Ó. èíäèêòèîíà .... 
òðq .... ~ãqíüìü Àððìè~ áîãü äà ãà ïðîðòè.‟‟ 
 

Огромна је била ова јагошстска црква, а и дворци и ћелије около ње. Тек се по где где виде 

трагови од прекрасних старосрпских слика светитељских, око којих су били и разних натписи. Види 

се да је на њој било и кубета; јер излупани од белог мрамора разноугласти огромни, стубови, то 

сведоче. Прича се да је она из топова порушена и то у борбама Срба и Турака, а млоги веле, Немаца 
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и Турака. Околне потурице вуку све оно што је камено, отимајући од њених садањих латина, а до 

пре 80. год: само и чистих православних Срба. До сада не би остало ни гласа ни трага од ове дивне и 

огромне некадашње светиње српске, али је, на наше велико и дивно чудо, сва и подигнута од саме 

дивне и прекрасне старосрпске црвене споља неолепљене опеке, коју тако здраво и неволе, а и 

немогу да одвоје од кумсала потурице, те и оно што у борбама са римокатолицима, поруше не носе и 

не одвлаче одавде.  

Овде су се у ове урвине увек, у својим борбама са околннм мухамеданцима, затварали латини 

а особито у борбама, са мухамеданцама, пред што ће Маџар-паша сатарити све оне, који су хтели да 

изкорене све околне латине не само у овој, него и у свима околним нахијима, и то само због једне 

потурчене па опет Латинима од мухамеданаца повраћене и отеће, латинке. Место је за, бој у овом 

чистом, равном и савршено голом пољу, да неможе бити боље и одиста да ове урвине у више борби, 

а нарочито оној пред маџар-пашом, не беаху у рукама латина, они би се одиста и збрисали са ове 

садане своје, а некадашње само православне српске земље.  

Даље око пута, иза, и крај овог, иду још ова села, која се виде: Вокша, Г. и Д. Лука, 

Храстовица, Баба, Грмочел, Дујак или Духјак и Пиране прекрасно село са развалинима цркве, и 

краљева срп: воденица, које се данас зову: ''краљ Урош воденица, краљ Милутин, цар Душан'' и т, д: 

тако исто и са огромним урвинама и развалинама, од 5. цркви, које имају и натписе; али нико несме 

тамо да ходе, а камо ли да их снима. Сва ова села, осим Јуника, који има преко 360. кућа, имају од 

30. па до 100. к: и то све самих потурица, а сада тако званих Арнаута и по где где латина. Овде смо 

се кренули и ево нас после 7. часног непрестаног хода и лутања (а рачуна се 4. од Дечана до 

Ђаковица), у прекрасном и силном шехеру Ђаковици, неки опет Ђакову, старој столици српских 

школа, ђака и просвете.  

Дивна је месност на којој је Ђаково, или Ђаковица, са истока, југа и североистока пукла дивна 

и чудна равница, далекочувена у старини Метохија, а садање Подрим, око које се од запада подижу 

мала брда Додон, више ових венци Жљебских планина, који се свршавају са дивним и чудним 

Паштриком, на којег је врху у урвинама црква св: Илије, којој иду и православни и латини и 

мухамеданци. Кроз сред Ђакова протиче Крена речица, која се улева одма под Ђавовом у Рибник 

реку, некадашњу тако рећи Рибнику, неманићског доба ђака и ученика. У Ђакову је била глава целој 

старосрпској просвети, и како у њему тако и на целој Метохији била је тако рећи школа до школе, а 

сва земља метохијска шкољска, одређења тадањом срп: државом за издржавање ђака.  

Само садање Ђаково састоји се из самих урвина и развалина од бив: школа и зграда 

школских, које су све биле око знатних и најлепших цркви и монастира, јер и сва Ђаковица тада 

управо и не беше ни чија друга до само ђачка и црквена паланка. Кудгод се макне и окрене човек 

свуд опази и најиђе на саме урвине и развалине, покрај којих. се подижу данашње жалостне и 

ништавне кућице од шепера омазане црвеним ђаковачким блатом, кроз све улице ђаковичке притиче 

помињата речица Крена; те односи гад и ђубре ђаковачко лежеће око свију кућа и у свим њеним 

дворовима. Од старина се види још преко 30. које џамија, које текија, које су негда биле све саме 

цркве, а сада славе пророка Мухамеда и његово име прослављају.  

Од ових целих, и читавих, џамија и текија знају још и данас по именце која је, као црква, била 

посвећена и коме имено православном срп: свецу. Било је још више цркви и монастира у Ђакову од 

којих се и данас виде урвине и развалине, које султани, немогавши их ваздан набројати, у 

ферманима даваним грчким патриарсима, и на нашу пећску патриаршију, од 1775 год: кад ова 

пропаде и уступи се Грцима, престо их називају ''и цркве ђаковачке,'' а данас нема, ни једне. Што се 

тиче броја кућа у Ђакову, он је неверан и непоуздан; јер га једни подижу на 8. други 4. на 5. па чак и 

6. тисућа; православних Срба до скоро је било 70, к: али су пре неколико година, за једну годину 

савршено затрло се и изумрло равно 34. к: те је сада остало још само 36. к: Латина или римокатолика 

Србо-Арнаута, има око 120 кућа, а потурица или Србо-Арнаута, највернији је број 4000 кућа. 

Ђаковица је удаљена: од Призрена 6, Дечана 4, Пећи 6 1/2, Новогпазара 20 1/2 Дибре 12, Тетова 14, 

Скопља 16 1/2 Приштине 12. Митровице 14. Вучитрна 12. часова коњачког хода. Неверност је у 
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броју кућа још тим већа, што у Ђакову куће неје ни држава пребројала, нити јој то Ђавовчани 

допуштају и дозвољавају.  

Ово се само зна: да је православних кућа свега само 36, са школом и црквицом малом, које је 

обоје метох дечански; али на велику жалост овде је школа затворена, као и у Пећи, Хочи, Ораховцу, 

Срецској и још на два места, само с тога: што се стари учитељи, са малог свог знања, недопадоше 

једном нашем чувеном патриоту из Призрена, свет поверовавши његовом обећању да ће послати 

боље, о свом трошку, изтера, по његовом налогу ове, бољи недођоше и ненађе их се, а деца не умеју 

да се прекрсге, а камо ли Богу моле, а у потурченој цркви премудрости божије, или св: Софији, а 

садањој џамији, још и дан данашњи стоје, у старнм српским подрумима, огромни котлови, ораније и 

други судови бакрени, гвоздени и неки земљани као ћупови који и по 1000 ова жита хватају, као 

остатци од некадашњих принадлежности старих српских ђака па и све земље у целој нахији и данас 

овој џамији дају десетак, као још заоставши и сачувани старосрпски обичај да се издржавају ђаци.  

Још је знатно у Ђакову, то што се у неколико старих бегова ђаковачких, којих су, веле, куће 

на самим урвинама бив: школских зграда, находи посуда бив: срп: школа и све утвари, па су још и 

препуни свакојаких старосрпских златних, сребрних и осталих ствари, као и новаца, књига, крстова, 

икона, одежда, разних црквених и школских утвари, па чак и звона и осталог, које све најпазљивије 

чувају. Ваља се бојати да неосиромаше, па ће све то утаманити и отуђити. Сами мухамеданци све то 

причају и некрију да је то прва српска и тако рећи права бив: ђачка паланка; те се и сами, као 

потомци старих српских ђака, држе за, најпаметније и дароватније од свију не само Арнаута и 

Шкипа, него и људи, на овом божијем свету. Но ма колико да се боји и страши човек од овога, не 

може се убојати; јер Ђаково с дана на дан опада и пусти, а то показујс бар око 16. пустих кућа 

полуразорених, у којима нема живе душе.  

Још је знатна овде прастара кула, на којој је ђачко звоно, из доба српског, веле, са натписом. 

Оно је, веле, звонило у старо доба, и глас му је се разлегао по свој Метохији, и по њему су сва остала 

звона звонила, давајући ђацима знаке да уче, иду у школу и из ове, а ђаци су сви седели у разним 

тада зданиама бивших око тадањих школа. Овде се говори да је и сабља и круна Душанова, штака св: 

Саве и т: д; једном речју: штогод је старине и знатности, прича се да је овде. Што се тиче саме нахије 

ђаковичке, и ако се нема шта друго рећи за њу у смислу етнографском, до то да је скоро сва чисто 

Арнаутска и мухамеданска, са малим и незнатним бројем римокатолика и православних, опет смо је 

прибележивали, но нам на жалост још прибелешке док ово писасмо недођоше: те је с тога овако и 

остављамо до прве црилике.  

Што се тиче самог занимања ђаковичана, они су махом: кујунџији и то православни и латини 

који раде најлепше и најдивније крстове и остале свете златне и сребрне утвари, бојаџије, оптокари 

(гајтанџије), дрејари (терзије), окрутари (одеждари), опанчари, а мухамеданци граде: миришљаве 

разне воде, мила (сапуне), папуче, седла, особито оружје и т: д: а цела једна врста дућанџија и неради 

ништа друго, до што купљени у нашој страни барут, пресипа у фишеке и препродаје. Баш кад смо 

дошли црквици и школи, добро затворили и закључали за собом вратнице, на овима се зачух таква 

лупа и рика, какве је не чусмо скоро, а од то доба више нигде. Цравоверних дечурлија, развалише 

вратнице и као гладни вуци навалиши на нас са миришљавим водама, милима, плетеним, белим, 

капама и барутом. Они чисто примораваху и са највећим брезобразлуком и дрзкошћу препуна ачења 

и фудулука и ако су скоро још гола, да се купи све оно што продаваху; и ми, и по невољни, куписмо 

понешто. Нас двојица тројица куписмо и по неколико од оних белих плетених капа, које нам особито 

доликоваху! Тек смо се били опростили овиих, а око њих и нас навалише други, у исто време и 

псујући и нудећи најбрезобразније нападајући на сваког од нас, такође са овим истим робама.  

За нашу срећу дође цео караван поклоника од својих око 1600 душа из нахије лесковачке, 

врањанске, кумановске и скопљанске, са женама, децом, девојкама и т: д: Дивно ти је било видети 

све те људе, који се неразликоваше ни за длаку ни у чему од наших шумадинаца, док се опет сви 

ђаковчани свију вера неразликују ни учему од наших далматинаца и ерцеговаца. Све то беше 

најчистији и најдивнији српски тип, непомешан са другим расама, али на жалост у ђаковчана неје 

српски језик. Кад ови дођоше дође и попа ђаковачки, стари учитељ и остали одобранији људи; те 
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тако и нерознати имађасмо прилике видети и разговорити се са овд: тако званим првашима, или 

првим лицима, и са цветом ђаковчана православних. Они сви жаљаху за својом затвореном школом, 

као и деца, а учитељ беше прилично ваљан човек, који у знању неизостајаше од млогих наших 

учитеља, само у кошуљи и гаћама, бос као и остали, са процепљеном високом ђаковичком капом.  

Уопште овде је живаљ српски у последњем ропцу, као и у целој ђаковичкој нахији, у којој 

само још погдегде знају по нешто српски. Бојећи се да нас који од поклоника не позна, и пошто и 

њих видесмо и с њима се, о млогом и разном којечему разговорисмо, а нарочито кад почесмо питати 

о Трнпаланци у нишкој нахији, почеше нас подозревати ми узјахасмо на нашег мало одмореног 

коњичка те одосмо из нашег Ђакова или у дивној и прекрасној месности Ђаковице.  

Али пре но што сасвим одмакнемо и измакнемо од Ђаковице, ваља нам ово напоменути: да 

смо већ били дали у штампу ову III свес: Путовања и оно о Ђаковици писали што смо и како 

запамтили а наша два описа (кратки и пуни) још несмо били добили. Баш пред самим штампањем не 

само овог дела, него пошто је већ било наштампано све ово овде што смо говорили, наши драги и 

честити пријатељи не само да су нам наше прибелешке послали, но још и један свој, те, благодарећи 

им у име свега и свију, ево стављамо сад овде наш прави опис Ђаковице и њене нахије. 

Дан: Ђаково, као што је већ казано, захвати мањи простор, но што је захватало у срп: доба и 

дели се на свих 12. знатнијих још од, старине, и доба српског, оставших улица, бивших подигнутих у 

част имена српских митрополија основаних св: Савом, у којима су тада биле подигнуте и цркве у 

част 12. апостола и њиних имена; а све их је везивала и спајала, у то доба, у једну целину црква 

Спасова, која је била и највећа црква посвећена у част премудрости божије (св: Софије), као 

најдрагоценији знак према тада учећој се срп: младежи и омладини. Да је се смело кроз Ђаково 

ходити како треба, дознало би се и прастаре улице и бар цркве посвећене 12. христових сп: Апостола 

и остале, али кад се неје смело и не допушта сад је узалуд пропуштати време; те се и мора описати 

ово садање потуричке Ђаково, какво је сада.  

Скоро на средини његовој, а на обе обале речице Крене подиже се, или једва вири, из 

прастарих српских а и садањих развалина и урвина, садањег Ђакова тако звана: ''Чаршија махале-си'' 

а и ''Кадунова махале-си'' са ''хадун џами-си'' огромном од тесаног срп: камена подигнутом џамијом 

на урвинама прастаре цркве, веле, св: Спаса. Она је, као обично, ограђена прастарим срп: зидом сада 

урвинама, као и све и сва у Турској, и има најбољу и студенију воду у свом Ђакову, која непрестано 

пршти на све стране из неколико прастарих још срп: кладенца. Недалеко од ове џамије стоји огромна 

преправљена и потурчена црква св: Софије или премудрости божије, која се сада, као џамија зове: 

''Фетах хаџина џами-си'' што ће рећи од пре покорења Турцима ове најчистије и језгровитије земље 

бив: српски св: храм, а иза ње је, од прастарог српског м  Ãра тако звана: ''Шех Сулејман теке.''  

Иза ње, а око бив: Спаса, стоје још троје развалине од бивше три срп: цркве св: Еванђелиста 

Луке, Марка и Матеје. Иза ових громилају се огромне урвине од бив: цркве св: апостола Павла. 

Између свију горњих развалина а сада џамија и текија, види се да је било огромно здање, које их је 

везивало са свима својим засебним оградама и здањама; и у томе је била смештена највећа и главнија 

школа у свој бившкој српској царевини и краљевини. Само је бив: црква св: апостола Павла стојала 

као почетак засебне бивше улице, ваљда тог истог имена. У поменутом простору стоје огромне 

урвине од бившег главног здања тадање школе, које се сада зову: ''царски хан'' а иза овога простора 

бивша српска прерађивана (доцније у турско доба преправљана) кула, по свој прилици бив: главна 

звонара ђачка, у којој је сада помињато прастаро српско огромно звоно, на које избија часоказ 

турски, али разбијено; те му глас тужно и потмуло, чисто као издишући болесник, казује садање 

своје и свога српског народа стање.  

Од срп: прастарих урвина и развалина, још су овде знатна два огромна сараја (дворца) Елез 

паше и Сефин паше. Овај последњи стоји у своду над самом речицом Креном и Ђаковицом. На 

једној узиданој, а изобијаној и скоро сасвим излупаној плочи пише ово: 
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‚‚.... ïðèí .... ãîðïîäè è Ñïàðå íîè ..... íî" 

òè “òâî" ^ òâîèõ .... áîãîäàìü .... íè .... 

ñòåæàíè .... ïðèíîñèìàà .... íà êîðèñòü è .... 

þíîñòè qYåmè~ ñå .... êðàëhâü .... ïîìîðèþ .... 

zåòè .... è ðü â™üzëþáëhè .... áðàòîìü ìè 

êðàëhâü .... Âëüêàíîìü è ñü âüñåwñâhmå .... 

àðõè~è .... è ïàòðèàðõîìü áüñå ñðüá .... è .... 

ìîðüñêè~ zåìëè .... è âüñå ïàòðèàðøè~ .... ñáðü 

.... zåìëè ñèíúâêëèòîìü â Ó  iÓ ìèòðîïîëèòè è í Ó sÓ 
åïèñêqïè è z Ó àðõèìàíäð .... ñâ .... è ñü âüñåìü 
ñüáîðh âëàñòåëè ìàëè è âåëèêè âüñåñðüáüñê .... 

ïîìîðü .... Ðàøüêè~ zåì .... êðàëü 

ïðüàâîâhíüYàíè Ñòåôàíü ñûíü ñâåòàãî è âåëèêàãî 

êðàëè" Ñvìåwíà Íåìàíè ïðüâàãî qYèòåë" è 

ìvðîòüYüôà ððüáüðüêàã....‟‟ 

 

У целој је овој махали 120. скоро све самих правоверних кућа 2. малале и џами-си мула 

Јусуфова са 280. кућа потуричких и преко 80. арнаут: римокатоличких кућа, са својом такође од 

прастаре срп: цркве, као и џамије, зиданом римокатоличком црквом. Осим ове џамије и римокатол: 

цркве има и једна огромна, зидана, све од самих срп: урвина и развалина, кула подигнута 1868 год; 

да би у шкрипцу из ње држали тако звану ђаковачку ''Малесију'' (Црну Гору), да ова неби утаманила 

Ђаково са околином. Осим ових има и једна потурчена црква, а сада тако звано Теке, веле 

некадашња црква посвећена апостолу Петру. А све су ове текије, или, као што их зову овуда Теће 

потурчени бивши српски монастири посвећени св: Апостолима Христовим.  
Сваки је овај бивши српски монастир направљен био од по једног од оних 12. митрополија св: 

Саве и њихових митрополита, и као што се каже, сваки је тај монастир издржавао ђаке, из својих 

митрополија. 3. ''Махале, и џами-си, Махмуд паша'' са 200. све самих турских домова. Осим 

поменуте зидане, или боље од потурчене цркве српске, направљене сада џамије, у овој је улици једна 

прастара текија, такође од бив: срп: монастира. У Текији, над западним вратима, још и данас стоји 

узидан бели мрамор, са овим натписом: 

 

âü ñëàâq ~äèíîñqmüíè~ íåðàzüähëüíè~ è 

íåñüzäàíè~ òðîèöå îòüöà, ñûíà è ñâåòàãî äqõà, 

èzâîëhíè~ìü îòüöà, ïîñïhøåíè~ìü ñûíà è 

ñüâðüøåíè~ì ñâåòàãî äqõà ñüzèäà ñèè ñâåòè è 

áîæüñòâüíè õðàìü ñâåòàãî è âåëèêàãî qYèòåëè" è 

àïîñòîëà Õðèñòîâà Ïàâüëà àz ìåíüøè âü 

àðõè~ïèñêqïü è ñìhðåíè ìèòðîïîëèòü ðàøüñêè ñü 

áðàòèàìè åïèñêqïè âåëüáëqæäüñêèìü êvðü Ïàèñåwìü 
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(2) ñàìîêîâüñêèìü êvðü Ìàêàðè~ìü (3) áàíüñêèìü 

êvðü Ãàâðèëîìü (4) ðàzüëîãñêèìü êvðü Ìàðüäàðè~ìü 

(5) êëèñqðüñêèìü êvðü Ïðîõîðîìü, (6) 

øòüìüâüñêèìü êvðü Ïåòðîìü, (7) öðüêâüíüñêèì êvðü 

Ðàôàèëîìü, (8) ïàëàíüYêèìü êvðü Ñàâàfèwìü, (9) 

ðûáüíèYêèìü êvðü Ìàðüäàðè~ìü (10) òðüãîâèøüñêèì 

êvðü Ñà˜íqèëîíü, (11) ðëàâëàìüðêèí êvðü 

Íåñòîðîìü, (12) ñâåòîèâàíüñêèìü êvðü 

Ñèëüâhñòðîìü è (13) ïåðèíüñêèìü êvðü Íèêàíîðîìü 

Âàâèëà à Ó. àðõè~ïèñêqïü ðàøüêè ñâåòîðîæüäüíàãî 
qYèòåëèà è ïðîñâåòèòåëèà ñðüáüñêàãî áîãîìü, à íå 

Yëîâåêîìü ïîñòàâë~íàãî è ïðîñâhmåíàãî ïðüâàãî 

àðõè~ïèñêqïà è ïàòðèàðüõà âüñåñðüïñêàãî è 

ïîìîðüñêàãî è ïîäqíàâüñêàãî ãîñïîäèíà êvðü Ñàâå, 

âü äüíè ñâåòîðîæüäüíàãî êðàë" âüñå ñðüáüñêè~ è 

ïîìîðüñêè~  è ïîäqíàâüñêè~ è ðàøüñêè~ zåìëè, 

Ñòåôàíà âü ëhòh #sÓ. j Ó. ë Ó. .... ^ .... ñüzäàí 
.... ðåãw ....‟‟ 

 

Овај врло важан за нашу црквену историју натпис са великим и силним мукама једва смо 

добили, преписујући га, са непрестаним прекидањем и зверањем, да нас стари Шех, са својим 

ученицима, шта ли су му, не опази. Особита нека је благодарност за овај једном прекрасном и 

ваљаном ђаковчанину римокатолику. 4. ''Махале-си и џамиси-си, хаџи Умерова.'' Осим ове џамије од 

прастаре срп: цркве, или монастира, подигнута је још једна у турском добу, но јој име не могасмо 

дознати, као и већ разореној текији. У овој махали, или улици, има равно 350 све самих потуричких 

арнаутских домова. Овде је у овој улици 36, кућа Срба православних са помињатом премалом 

црквицом ''Успене св: Б  Ãце.'' 5. ''Махале-си крује пазари'' (главни трг) са огромним дворцима од 

прастарих српских, неких млогих зграда, и светиња, Ибрахим бега и 130 потур: кућа у тако званој 

''Горња малала'' а у ''Дољњој махали'' је 260 кућа.  

У првој је, од старе срп: цркве, или м  Ãра, џамија тако звана ''Анкина џами-си'' (од цркве св: 

Ане) а у Дољњој је ''Пазар џами-си'' са две текије од прастарих срп: м  Ãра. 6. ''Ћеримова махале-си'' 

са 130 кућа џамиом тако званом ''Сапасова (Спасова) џами-си Исљам бегова џами—си и Прејуцова 

џами—си.'' Ова је последња без мунаре, а све су од прастарих срп: црк: и м  Ãра. 7. ''Грнчарска 

махале-си и Грнчарска џами-си'' са 140 домова, У овој улици све су сами грнчари, који граде: грнце, 

крчаге, таве, ћупове и остало посуђе загаситоплаво, као они наши без рукатка стари грнци, или 

лонци, што се још налазе у ужичком и другим план: окрузима. Џамија је такође прастара од 

потурчене цркве, или м  Ãра, но само унеколико преправљана. Око џамије, као и свуда око свију, 

међу садањим турским грбовима виде се и срп: излупани, па још и са натписима. Тако на једноме 

пише овај врло знатан натпис: 
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‚‚Zäh ëåæèòü ðàáö áîæ¿é Ïåðêî ÏðåëüñáîâèYü 

âîèâîäà ãîñïîäàðà ÊîYå, ðàíhíü íà Êðàòîâó, à 

ïðåñòàâè ñå ó ñâîìú äîìó 24. Îêòîìâðè" 1785. 

ãîäèíå, âåYìà íu ïàí"òö àíèìö.‟‟  

 

8. ''Ђулска махала и џами-си'' са текиом ''Прејуцова теће-си'' и ''Хаџи Алијна теће-си'' и 110 

домова потуричких, а 70. циганских. Џамија и обе текије су од старих срп: цркви и м  Ãра. 9, ''Сефина 

(Сербина Србина) махале-си и џами-си'' са 110 к: потур: и 50. цигана и текиом ''Шех Халијном и Шех 

Мехмедовом'' све од срп: цркви и монастира. 10. ''Крисмова махале-си и џами-си'' и текиом, ''дервиш 

Римијном'' и 80. кућа потур:. 11.''Гусарска махале-си и џами-си'' са 110 кућа потуричких и текиом, 

''дервиш Салином'' у којој живе, као и у осталим, силне и млоге неке дервишине, наследници и 

замењеници наших старих калуђера. Као и ово свију побројаних џамија, а нарочито текија, и овде је 

око ове силно и огромно гробље потуричко измешано са прастарим српским.  

Значајно је ово: да око џамија има више потуричког но српског, а Око текија овог последњег. 

Управо око џамија је скоро само потуричко, а око текија, осим оно понеколико дервишког, остало је 

све прастаро српско. Џамије су све или савршено потурчене и прекројено цркве, или из развалина 

ових изнова подигнуте у облику турских џамија, са чега се и признају за праве и свете турске 

богомоље, а текије су опустели срп: монастири, у којима се само прочита нека турска молитва, (а 

облик им се ни за влакно не мења) одпочну у њима да живе дервиши, и с тога и несу у таквом 

поштовању у ком џамије, јер опомињу долазеће на хришћанство и српске православне храмове. Око 

ове текије, као и свију стоји силество божије је, излупаног и изокрњиваног прастарог срп: гробља, са 

разним шарама, натписима, приликама и осталим срп: знацима, руку, полумасеци, огнила, копаља, 

мачева, 16-угалних крстова, венаца кола, ружа, сунашца, звезда и осталог. Међу овима, којекако је се 

снимио натпис са овог белега:  

 

‚‚ # àÓ. ôÓ. ÷ Ó. íÓ. ^ âüïëümåíè" áîãà ïî ïëüòè 
ïðhñòàâè ñå âîèâîäà ïîäðèìüñêè äqêà‚èíüñêè 
Îóðîøüöü Äðàæüêîâü Ìèëî~âèêü qáè ãà íà ãðàäh 

Ãîñïîäàðà è êíåzà Íîâàêà è Ðàäèâî" ÊàYàíèêh 

ÀõüíŒåäü Åóåìüäè" Ñàðèêü, âåYíà ìq ïàìåòü. Òî 

ëhòî ïàäå Êðàòîâî è âî~âîäà Ðàäîõí" ñü ñûíîìü ñè 

Âëàòüêîí.‟‟ 
 

12. ''Гецова махале-си'' са џамиом истог имена, и 130 потуричких кућа, баш до самих 

ђаковачких гробља. Тако дакле у Ђаковици има: 1. Српских кућа свега 36. Арн: римокатолика 129, 

Цигана 120, кућа и 2100 потурица све самих Арнаута, који или сасвим незнају српски, или бар неће 

ни речице српске да рекну.  

Осим помињатих џамија и текија, у Ђакову је још знатно да се помене још ово неколико 

сачуваних прастарих срп: камених мостова са разним натписима, шарама, украсима и осталим и то: 

1. Реџ Елезов, 2; Талићев, 3, Табачки. 4. Алипашин, 5. Хаџи Етемов, 6: Исљам бегов, и од дрвета; 7. 

Пуле мост, 8. Курт пашин, 9. Ућерим Махмудов и 10. Прејуцов. У Ђаковици се стиче Крена, која 

долази од старе Вокше и Прилепа и Ђаковица река, са још неколико поточића, који се сливају са 

западних планина. Ђаковичка нахија дели се на ова тра среза: 1. Река, са 73. села: 2. Малесија са 6. 

огромних села и 3. Хас, са 49. села; свега дакле села 128, са 2641 кућом, и у Ђаковици 2400: свега 

дакле 5041 кућа. Почињемо са тако званим срезом Хасом, који од Ђакова лежи југу и југозападу и 
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југоистоку. 1. Фирза, 1/2 часа од Ђаковице југоистоку са 12. к: л. 2. Жубин (Губин) 10. м: 4. п: 3. л. 3. 

Вогов, 10. м: 3. п: 3. л. 4. Прут, 10. м: 4. а. 5. Зјулфе, 1/4 ч: 7. а. 6. Гођен, 10. м: 6. п: 6. а. 7. Моглица 

(Могилица), 10. м: 10. л. 8. Раче, 5. м: 8. л. 9. Петрушан, 10. м: 7. л. 10. Гусар, 10. м: 12. п. 11. Грчин, 

1/4 ч: 15. п: а. 12. Липовьц, 10. м: 11. п: а. 13, Кушовьц, 10. м: 8. л. 14. Долин. 5. м: 8. п: а. 15. 

Биштаџин, 10. м: 12. л. 16. Смаћ, 10. м: 10. л. 17. Швањско, 1/4 ч: 10. л. Ово је село на међу хаског и 

речког среза.  

Даље право југо и југозападу, а покрај Белог Дрина, 18. Долан, 1. ч: 15. п: 10. а: има развалине 

од храма св: Ђурђа, а од св: Аранђела направљена је дан: текија, у којој живи неколико дервиша. 19. 

Рогово, 1/2 ч: крај Дрина у равници са огромним урвинама од зидане бивше све самим старосрпским 

опекама бање. Има 30. п: и 15. а. Прича се да је некада овде била Ђаковица, па одавде премештена на 

дан: место. Сва је околина усејана огромним и силним развалинама од цркви и неких зграда, на 

којима су и старосрпски натписи, а тако је исто усејана и са огромним и силним старосрпским 

гробљама с натписама, али их нико несме снимати, јер су овде потурице одвећ зле и пакосне. Само 

се виде 7-ре раз: од бив: срп: цркви и м  Ãра, на којима још и данас стоје трагови од остатака 

живописа и српских украса.  

Скоро на сред села стоје огромна, од срп: цркве св: Богородице начињена, џамија, са силним 

старосрпским гробљем, крај ње зидан прастари српски кладенац, који никад не усише и у ком је вода 

одвећ лака, бистра и студена. Кад осане вода у Дрину право од овог бунара гази се преко Дрина, а на 

другом ни једном месту неможе се ни у које време прегазити ова бистра и брза студена српска река.  

20. Кабаш, крај Дрина са 15. п: страшно злих и пакосних. 21. Кућендин, 10. м: 13. п: а. 22. 

Дедај 1/4 ч: 12. п: а. 23. Љубижда, 10. м: 20. п. 24. Ромаја, 5. м: 25. п. са џамиом од раз: цркве св: 

Василија. 25. Лукиње, 5. м: 8. п. 26. Зајум, 1/2 ч: 30. л: са црквом од срп: св: Варваре. 27. Крајик, 10. 

м: 24. п: а. 28. Ђоној (Јовановац) 10. м: 30.а: 10. п. 29. Кајуш, 10. м: 10. п: а. 30. Мазрек, 10. м: 7. п. 

31. Плања 1/2 ч: 25. п: са џамиом од цркве св: Илије и текиом од м  Ãра св: Атанасија. 32. Гражуп, 1/4 

ч: 12. п: а. 33. Миљај, 10. м: 10. п. 34. Домој, 5. м: 7. п. 35. Збрући. 10. м: 25. п: а. 36. Мьбјуч, 1/4 ч: 

17. а. 37. Тректат, 10. м: 30. п: а: са џамиом од цркве св: Николе и Тодора Стратилата; 38. Ђолифат 

(Сувоблато) 5. а. 39. Кьзьлџик (Дреновац), 5. а. 40 Закриш, 1/2 ч: 2. а.  

Одавде па идући на ниже, већ је скадарска нахија од Спаса и Кишаја, а од Сувогблата па до 

врха Паштрића је нахија Ђаковичка. У околини овог села, Сувогблата и Кишаја расте млоги дивљи 

руј, који подмирује потребе свију чинећих коже у Призрепу, Ђаковици, Пећи, Тетову и Скопљу, а и 

чинећих коже свој Уруменлији.  

41. Костур, 1/4 ч: 16. а: п. 42. Јелшан, 20. м: 30. п: а. 43. Враниште, 1/4 ч: 25. п. 44. Николићи, 

10. м: 30. п: а. 45. Гољан, 1/4 ч: 20. п: са огромном џамиом од цркве св: Спаса. 46. Лежајит, 10. м: 8. 

п: а. 47. Вахња, 20. м: 30. п: а. са 8. развалинама од старих срп: цркви и м  Ãра и огромном џамиом 

потурченим Успењем св: Богородице. 48. Џинај, 12. п: а: лежи баш на врху Паштрика планине.  

Мало даље од села, а на самом вршку ове високе планине стоје урвине, у којима је гроб веле 

неког св: Пантвлије српског. У гробу су му веле само црева, срце и дроб, а тело је некуда однешено; 

с тога на дан св: Пантелије слеже се на врху студена и снежна Паштрика силан свет свију вера, који 

доноси: восак, тамјан, вуну, масло, месо и т: д: и ту код поменутог гроба поклања дошавшем из 

Џинаја и околних села дервишу. Дан тога св: Пантелије пада баш у највеће врућине. 49. Кишај 

(Црква) 10. м: такође скоро на врху Паштрика има 20. к: п: а:  

II. Срез: Малесијски (црногорски) лежи западу од Ђакова у самим планинама и гудурама и 

заузима унакрст преко по 5. часова хода док Хаски срез заузима такође унакрст по 6. ч: хода по 

самим голим и кршевићим стенама. 1. Штипша, (Шипшај) са млогим развалинама од раз: срп: бив: 

цркви и м  Ãра са огромном џамиом, а потурченим м  Ãром св: Ђурђа и 300 к: убојитих јунака Гашана 

п: и а. 2. Дьбарац 1. ч: са силним и огромним урвинама и са једном огромном џамиом потурченим св: 

Арханђелом и 305 к: п: а. 3, Трапапој (Трпапој), 1. ч: са 100 к: и потурченом црквом св: Димитрије. 

Ови припадају племену Бериша и држе се у пријатељству са Краснићима, противу Гашана. 1. Битучи 

са џамиом од потурченог св: Петра и 280. кућа Краснића. 5. Краснића, са две огромне џамије од 

старих срп: цркви и 550 к: Краснића. 6. Ника и 7. Мартур, оба латинска села скупа са 550 к. Имају 
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свој стег (барјак) буљукбаше и друге поглавице са неколико цркви и попова. Они, као и сви латини, 

или Шкипи (Арнаути) римокатолици, морају у сваком, турског цара, рату, да иду с Турцима у бој и 

противу хришћана, па и римокатолика да се за мухамеданизам боре и бију.  

III. Срез Речки, заузима скоро све само равницу, између Белог Дрима источно и планина 

дечанских и ђаковачких западно, унакрст по 5. часова хода. Села су му истина сва мала, али тако 

рећи једна уз друга. Река заузима најблагословенији и плоднији крај не само у српским земљама, но 

можда и у Европи. Има свој стег (барјак) са 1000 војника, а јунички даје веле 10,500 војника 22. 

Молиће, 10. м: 16. п: 8. а: 2. с. 53. Морина кључ од Малесије Ђаковичке (Црне горе ђаковичке), са 30. 

к: а: а: и стегом од 500 пушака. 54. Беревина, 1/2, ч: 20. п: а. 55. Паношевьц, 30 п: а. са стегом од 500 

пушака. 56. Бурјаха и Стубље, две улице једног села са 20. а: п. 57. Поповце (Поповићи), 15. п: 

а. 58. Смоливце, 10. м: 12. п: а. 59. Шишманово, 1/2 ч: у планини 15. а: и. 60. Баба (и Бакс) 70 а: са 

старим српским гробљем и џамиом од м  Ãра св: Козме и Дамјана. 61. Дјева, 10. м: 12. п: а. 62. Гуска, 

1/4 ч; 10. п: а. 63. Брековце, 1/2 ч: северозападу од Ђаковице, а међу Реком Малесијом, са силним 

српским надгробницима са натписима и осталим. На једном, који је снимљен, пише: 

 

‚‚ #çÓ. îÓ. ðàzüñèïà Ñqëüòàíü Ñqëåèìàíü Äè"êîâî 
è ïîãqáè Yåëüíèêà Áîãäàíà, ñè ãðîáü ~ãî âåYíà ìq 

ïàíåòü‟‟ 

 

14 п: а. 64. Скорница, јужно од Ђакова 1/2 ч: 15. а: 5. п. 65. Јагошце, 7. а: п. 66. Меја. 6. л. 67. Рамац, 

12. п: а: сви хајдуци. 68. Рупај, 10. м: .10. п: а. 69. Бојан, 5. м: 18. п: а. 70, Долашац (Долашај), 10. л: 6. 

а. 71. Пацај (Парцај), 5. м: 7. а. 72. Рацајт (Разцар) 5. м: 7. п: а: са силним урвинама и развалинама, а 

нарочито старосрпским гробљама. На једном с ког је снимљен натпис, пише: 

 

‚‚âî ëh“òî #àÓ. j Ó. ï Ó. d Ó. íàáè òàòàðõàíú zà æèâî 
êîëè~ Îóãëèåøq Áðàíêà, Ìèëîøà Ãüqðîøèíà áðàòèþ 

Yåëíèêå èzú Ìàëåñ¿å äè"êîâüñêå. Ñåè áåëhãú ñòàâè 

èìh ñåñòðà, Ìèëhíà Áîãú äà ãà ïðîñòè, ìqYåíèYêè 

èzäàõüìqøà q Ñêèâëè"ìèíà.‟‟ 

 

78. Доброта, 10.м 16 п: а. Тако дакле има свега православних Срба у срезу Хаском: Потурица Срба 

393, Арнаута мухамеданаца 259, Арнаута римокатолика (латина), 120, Малесији Срба православних 

10. Потурица Срба 590, Арнаута мухамеданаца 1045, Арнаута римокатолика 550. У срезу Речком 

Срба правосл: 89. к: Срба потурица 669, Арнаута мухамеданаца 735, Арнаута римокатолика 187.  

Свега дакле у целој ђаковачкој нахији и Ђакову Срба православних само је 159, к: Срба 

мухамеданаца 2702, к: Арнаута мухамеданаца 3089 Арнаута римокатолика 977 Цигана 120, к:. Скупа 

кућа свију вера и народа 7031 кућа; дакле скоро двојном више је туђег елемента од српског по 

народности, а по вери туђих је вера 48 1/2 пута више од српске православне! То је ужасан призор за 

бедно и несретно свуда и на сваком крају пропадајуће српство. Нека би смемогући и преблаги бог 

дао: да нас овај статистични и етнографски преглед ђаковичке нахије већ једном освести и ОПамети, 

те да већ једном: прогледамо сопственим српским очима, без наочара разних пропаганда и несретних 

себичних странака, које ће нас коначно утаманити и уништити ако већ једном не одпочнемо својски 

и како ваља радити. Опамети нас већ једном Боже и уразуми!  

- У путу нашем газисмо и Крену речицу и већ прегазисмо и Рибник, који гради границу 

између ђаковичке и призренске нахије, Крена речица извире чак из Скивљанских брда, а улева се у 
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Рибник, а Рибник у Бели Дрин. Рибник је повелика речица, на броду где се гази за 7 1/2 хвата 

широка. Одавде се кренусмо већ призренском нахиом, земљиште је равно и савршено голо усејано 

све самим хумићима, савршено пусто и необрађено.  

Познаје се да је сво било под водом, и да је ту вајкада било огромно језеро као што је било и 

на свом Косову, па можда га је нешто онда и у време нашег краља Уроша I. Храпавог нестало. Било 

језеро или баруштина, у његово време, све једно је, само се то зна: да, је он цео овај простор од три 

часа ширине, а преко 9. дужине, изсушио и воду оцедио прокопавши каменито брдо тако звано 

Градиш. На оном пољу сабира се увек турска војска, а нарочито од Омер паше, кад је овај ишао на 

Црну Гору, Ерцеговину и т: д:; јер је потурица Омер направио пут преко целе Шаре између Призрена 

и Тетова, те обишао Качаник.  

Овде је Омерица, без суда и пута 1860 год: у време нишке побуне на сред поља дотерала из 

Скопља, два Србина трговца из кнежевине, па их и обесила, као неке уводе и шпиуне српске, а то су 

били мирни људи, трговци па још и са уредним пасошима и тескерама турским. Само је се једном 

запамтило име, Аврам а за име другога овде немогосмо дознати. Да ли је што чинила и предузимала 

тадања наша влада противу овог варварског поступка и самовоље ове гадне потурице или не 

незнамо? Одавде се већ почесмо пењати на повисоко, а од самог пешчаника и кречног камена, 

савршено голо брдо, или боље рид, или стену Градиш. На врху његовом стоји зидана турска караула, 

из које војници прегледају пасоше ствари и глобе православне.  

Одавде баш скоро на подножју Градишском стоји ужасне висине једносводни узани мост тако 

звани:. ''Швањски, или Ошвањски'' што је још верније, јер је у селу Ошвањима, а неки, и то њих мало 

и назови писмених људи, кажу: ''Светоивањски мост.'' Почињемо опет од поменутог Швањског 

моста и међе среза хаског, а од села Швања, те се долази у: 1. Мартул, од поменутог моста 

северозападу, 20. м: 14. л. 2. Брадосан, 3/4. 20. л. 3. Дебљибар, 1/2, ч: 25. л. 4. Мече, 1/2 ч: 8. п. 5. 

Враниће, 1. ч: 5. п. 6. Краљан, 1.ч: испод планине Вардише, са 20. п. а. и скоро целом црквом св. 

Јована Крститеља, којој је сачуван прастари српски живопис.  

Види се да је била неког великог краља српског, јер на надгробној плочи, колико је се могло 

снимити, од страха потуричког, пише ово:  

 

‚‚ .... s Ó. w Ó. ëÓ. å Ó. ìåñåöà Ãåíüâàðè" å Ó. i Ó. 
ïðhñòàâè ñå âåëèêè ÒüíYè âåëèêàêîã êðàëè" .... 

ñûíü æuïàíà .... Äðàãîñàëèêà .... Íèêîëà, ðåêîìè 

Ìèðîñëàâü .... ãðîáü ~ãî .... ïàìåò .... ãîäà 

èzáè êðàëü Ãðüöè ñü Ôðþãè è Òqðüêè .... âüzå 

Ìåëüíèêü è Äåìîòèêü è îñòðüâ Òàñq ñü ïðåähëè èõü 

è ....‟‟ 

 

У цркви су се прекрасно сачували и натписи урезани у камену над вратима и цела хрисовуља 

у олтару, али се све то несме и не може преписати. 

7. Јабланица, десно крај Бистрице са 22. к. п. с. 8. Лука, 1/2. 4. п. 9. Жабељ, од Јабланице лево 

у равници 1. ч. 15. с. п. 10. Мазник, 1. ч. у равници 8. а. с. 11. Душановьц, 1/2. 10. с. п. а. 12. 

Врановце, 1. ч. 5. а. 13. и 14. Г. и Д. Радише, 1. ч. 25. п. а. 15. Раковица, 10. м. 15. п. а. 16. Радојевац 

(Радониће), 5. м. 20. п, 9. с. са млогим развалинама цркви, м  Ãра, огромне велике куле Радоњине, и 

млого и силно старо српско гробље с натписима, али се не може снимити. Има и џамија од 

потурчене св. Петке (Параскиве) српске.  17. Ждреља, 5. м. са 5. п.  

Овде су огромне и силне развалине од града и паланке неке, развалине од цркви, м  Ãра и 

неких малих и силних зграда, силна и огромна гробља прастара српска са натписима и украсима. 

Овде је одиста и била више пута спомињата у разним нашим писменим споминицима прастара 
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српска паланка Жрела, или Ждрела, близу Пећи, што је говорено, а не у Скивљанима, као што неки 

овд: држе. Пријатељ један из Ђаковице показао нам је и књигу једну печетану у Ждрељу, или 

Жрељу, које почетак овако гласи:  

 

‚‚Ïîâåëhìè~íü âüðåîðâåmåìàãî Ðèòðîïîëèòà 

õâîñòüíüñêàãî êvðü Íèêàíîðà èzüïèñà ñå ñè" ñâåòà 

è áîæüñòâåíà êíèãà ãëàãîëåìà Ñüáîðüíèêü èæå 

èzëîæèõîìü âü íåìü ñâåòûì èzáðàíèìü ïðàzíèêîìü 

ìåñåöà Ìàðòà ê Ó.å Ó. äüíü ïîYå ñå ïèñàòè q Æðåëh 
âü òèíàðåõü àðõè~ïèñêqïè õâîñòüíüñêîè è ñüâðøè 

ñå ìåñåöà Ãåíuàðè" ^ ìèðîáèòû" #ç Ó. à ^ ðîæäüñòâà 
õðèñòîâà ïî ïëüòè #àÓ. ó. ÷ Ó. ê Ó. Òðqäèõü ñå w ñåìü 
ïèñàíè àzü ìíîãîãðhøüíè è ìåíüøè âü èíîöhõü 

~ðîäü"êîíü Ìèñàèëü ^ ìîíàñòèðà ãëàãîëåìàãî ñâ. 

Íèêîëà âü Áèòuøè ....‟‟ 

 

18. Бујци (Бјуци), 15. а. са тулбетом од цркве Вазнесенија Христова. 19. Летинце, 5. м. са 12. к. п. а. 

20. Кодраље (Кодралије), 10. м. 10. к. п. а. 21, Грковце 1/2 ч. 16. п. с. 22. Црмљан 1/2, ч. 10. п. 11. а. 

10. с. 23. Рашковце, 1/2 ч. у самој шуми 8. п. 5. а. 2. с. 24. Ђерим, истоку од Ђаковице 10. м. 10. л. 25. 

Осек, 1/2 ч. северу 12. л. 26. Трајканиће, 10. м. 13. л. 27. Осек пашин 1/2 ч. 21. л.  

27. Цкивљан (Скивљан), помињати са млогим урвинама и развалинама, где је негде била 

огромна веле паланка једни Скивљан, што и јесте истина, а други Ждреља, или Жреља, што је 

сасвим неистинито, измишљено и неким ваљда историјским догађајем тако поремећено и неправо 

назвато, са 40. а. 10. п. и 10. л.29. и 30. Новосело Дољње и Горње, 5. м: 30. п. а. 31. Јанош, 10. м. 12. 

л. 32. Паљабарл, 10. м. 12. а. 33. Добриџе, 10. м. 7. а: 34. Духјаке, 10. м. 20. л. 5. а. 2. с. 35. Грмочел, 

крај реке Крене 24. л. 3. с. 35. Хејречи, 1/4 ч. 12. а. 2. с. 37. Шаптеј, 10. м. 15. п. а. 38. Глођан, 1/4 10. 

п. 10. а. 3. с.  

39. Бабатлочит, (отацблата) 10. м. са силним старим српским развалинима и урвинама и 

џамиом од потурчене цркве св: Јована Предтече, 8. а. 12. п. и 2. с. 40. Храстовце, 10. м. 12. п. 3. а. 41. 

Ириће (Иржиће) са млогим урвинама и развалинама и џамиом од м  Ãра св: Срђа и Ваха 20. п. 4. а. 7. 

с. 42. Г. Кодраља, 10 м. 11. п. а. 43. Пожаревац (Пожар), 1/4 ч. 10. п. а. 44. Љумбарла (бели љум) 25. 

п. а. 45. Лукапоштра (Дољња Лука), 23. п. а. 46. Лука сипра (Горња Лука), 22. II. а. 47. Белега, 1/4 ч. 

20. п. а. 5. с. 48. Дечане, 60. п. а. Овде је већ помињати м  Ãр Дечани са 12. калуђера и више слугу и 

ђака. 49. Црнобрег, 1/2 ч. од Дечана Ђакову, са развалинама градова и џамиом од потурчене цркве, 

1/2 ч. 60. п. а. 50. Прилеп, 1/2 ч. 25. п. а. са огромним развалинама на речици Прилепу, у неких 

Прилепица, старим срп: гробљем са натписима и џамиом од потурчена м  Ãра св: Тројице.  

51. Вокша, 1/2 ч: има 3 - 4. џамије све од самих бив: српски цркви па потурчени, млоге урвине 

и развалине од порушених срп: цркви, монастира, градова и других неких прастарих срп: зграда, са 

силним и огромним прастарим срп: гробљима са натписима и млогим украсима српским, 100. п: 45. 

а. и 5. с. 52. Јуник, 1/2. има барјак јуначки са 4. џамије од бив: срп: па потурченнх цркви 329. кула и 

270. к. п. а. 53. Г. Ботуша, са млогим урвинама и развалинама, од прастарих срп: цркви и других 

неких 1. џамиом од потурченог м  Ãра св: Јована Крститеља.  

80. к. п. а. Швањски (што ће арнаут: рећи Светог Ивана од шин свети и Иван) или управо 

Ошвањски, мост виши је веле, од 35. хвати, над водом (што ће бити претерано) да човека хвата 
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несвестица, кад га само са обале гледа, а камо ли кад њим иде. Кад се овај мост пређе стоји опет 

турска караула у брду градишком, али дрвењара и слаба; те се и ту прегледају пасоши опет оних, 

који из Призрена иду. Преко целог овог, од саме литице, Градиша брда просечен је просек за до 15. 

хвата ширине, те је туда проведен Бели Дрим, (Дрим) над којим је направљен онај више страшни и 

чудновати, но дивни и лепи мост. Овим је и сво оно бив: језеро изсушено, које је постајало од Дрина 

и осталих метохијских речица. Мост је овај, подигао Урош I. Храпави краљ срп: те га зову и ''Мост 

Храпавог'' а. често само: ''свегог краља'' што ће бити и правији назив од првог, а онај први је од неког 

бив: монастира св: Ивана и села таког званог Швања, а у Душановој опет хрисовуљи издатој његовој 

задужбини цркви св. Аранђела Ошвање, што ће још најверније и бити, но сада се зове од свију вера и 

народности ''Швански мост'', па га тако и сами зовемо.  

У самом врху његовог високог и уског свода, но испод сред моста, који се своди скоро у 

оштар угаљ, стојао је до пре 14. год: један сребрн котлић узидан, који је још од храпавог краља, па 

све дотле под тим мостом, висио. О њему је се вавек причало: да је пун новаца; да га је св; краљ зато 

оставио ту с новцем, да се други мост подигне, кад би се овај срушио; да је преко новца био записан 

сав тај котлић, који је био залемљен сребрном плочом, као што је и сам био сав од сребра. Од тог 

доба, па до пре 14. год: разне дружине и људи, покушавали су да га се докопају, али је све било 

узалуд; јер је то место са сваке стране савршено неприступно. Док су овде православни Срби били, 

бранили су га и чували, као и све остале своје старине и светиње, а кад се изтурчише и поарнаутише, 

нападала је и хала и врана, па чак и саме тур. власти паше и везири. Сам Омер паша она срамна 

потурица, употребљавао је све и сва да га се докопа; па узалуд.  

Поменуте године, и ако је неколико векова гађан његов ланац куршумима из пушака, некако 

неки Турци мећући, веле, челик уместо олова, одкину тај ланац; и котлић падне у .. Дрин!— па како 

онда тако и данас! И у самом Дрину суђено му беше да пропадне; јер је ту дубљина ужасна, а вода 

тиха, обале су тако стрмените и неприступно је до воде, као да је у место ових, а од једноставног 

камена зид; јер је тако ова камена планина и прокопана. Турци су се надали да ће тај котлић изнети 

вода даље у равницу, те да га се докопају; али се преваре у нади. Једни опет веле: да је се при паду 

сво остављено св: срп: краљем благо просуло, и да су из њега испадали силни новци са једном 

књигом, (пергаментом) и једним звонцем малим. Да је одиста био тај котлић сви причају, а да је 

оборен тако исто, као и да је пао у Дрин; али да је се што просипало, и не, о томе разно зборе и 

говоре, па које је одиста верније незнамо, и ако очевидци причају ово последње о књизи испавшој, и 

просипаном новцу.  

Са Градиша се прекрасно види Паштрик са урвинама на своме врху цркве св: Илије и 

Пантелије, које сада држи један шех, а иду на Илијн и Пантелијн дан и Срби и Турци на врху те 

планине; па се тим урвинама клањају, код којих редко кад да небива снега. Тамо су, веле, и лековите 

неке воде; има још српских старих живописа и натписа на црквама и око светаца, али попа ни један 

до сада не иђаше, бојећи се да их шех не потурчи, или осрамоти, што је још црње и горе. Тако се 

исто види од Ђаковице пут, који је водио у Скадар, за време срп: владаоца, а 5. часова веле даљине 

одавде све крај Дрина, веле, стоје и данас огромне развалине са гробљем, с натписима и разним срп: 

украсима од бив: града и цркве Леке Духађина, сина Љутице Богдана, који је управљао Призреном у 

време пропасти Лазареве на Косову, од чијег је имена Духа, или Душица и прозван данашњи 

Духађин, а Лека је, отац му, веле, још дуго живео, после косовског разбојишта и борио се са 

Османлијама. После њега борили су се његови потомци; и та је борба трајала докле и борба 

Новакових потомака у Качанику, Радивојевих у Тетову, Грујичиних у Кратову, Татомирових у 

Островици на Руднику, велешке нахије и т: д: а то је доба по једнима 1511, а по другима 1611 год:  

Доста је само ово да наведемо: да је (ако су истинита казивања) сачуван целокупан Душан, 

његов престо, круна, мач, скиптар, благајница, царска архива и све остало, само не овде и овуда, но 

даље и у другим местима, где је живео и седео, Душан, а он одиста и неје седео у Призрену, но у 

Серезу, поглавито Скопљу и другим местима, син му је столовао у Скопљу, као и краљ Вукашин, 

син му Марко и други и т: д: и ако је седео у граду Више м  Ãра Зрзе код Прилепа, у Ченигову, 

Прилепу и т: д:. Тако се исто прекрасно види тако звани прођени ''Терзијски мост'' такође на Дрину, 
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на два приобална по средини шупља, полустуба и 8. правих стубова, који су такође по средини 

шупљи. Ми смо овде прегазили Дрин, у место да идемо преко моста; али смо опет платили 

просјацима, који, као са неким правом, захтевају плате у место милостиње, јер су Турци и тобож 

чувају мост. Терзијски мост зове се с тога: што га терзијске калфе свију вера из Призрена и 

Ђаковице, улажући сваке недеље у своје кутије поправљају и издржавају.  

Прича се још да су га сами и подигли, што ће бити по свој прилици измишљено; јер је такав 

мост подизала само српска царевина и краљевина, а никад османска, и још мање њен најмањи 

делићах становника. занимајућих се рукодељем, који је опет свуда и у свима крајевима царства само 

хришћански, а овде и у околини српских земаља само српски. Нама се чини, а и јесте, да је он 

задушбина Милутинова; јер се прича: да га, од св Милутина Софијског па све до данас саме 

терзијске калфе држе, поправљају сваке године и т: д:. Било да су га ови подигли, или не, свакојако 

је то племенито и преузвишено дело за те калфе, кад од својих уста одржавају овако огромну, а 

неопходно нуждну, зграду, без које би се стотинама људи годишње давило у валима дриновим. 

Одавде већ у мркли мрак стигосмо у Ораховац дивно и прекрасно месташце на североисточном 

окрајку равне Метохије, под самим планинама, које га деле од равна Косова. 

 

 

ГЛАВА  IX. 

 

Призрeнска нахија у смислу етнографском и статистичном са по којим старинама  

и знатнијим местима у њој; Призрен паланка са својим принадлежностима, старинама  

и градом, Вишеград са урвинама св: Аранђела; Синанпашина џамија, са принадлежностима; 

сиринићски предео са својим старинама и знатностима; потурчена митрополитска црква  

св: Успење, сада тако звана св: Петка са својим помеником и осталим знатностима;  

Ораховац са својим старинама и данцима, Хоча са својим принадлежностима;  

м  Ãр св: Тројаца и т. д; црква св: Спаса са својим принадлежностима, борбама око  

ње и кратки нацрт митрополита призренских од 1771 год. па до данашњег дана и т: д: 

 

 

 

Од Швањског, или Ошвањског, моста. као што смо напоменули, којег је још св: краљ Урош 

Храпави (верније ће бити краљ Радослав Храпави, син Првовенчаног краља, који је владао од 1228-

1234 год;) подигао, пројахавши огроман рид Градиш, преко ког је пре Бели Дрин пролазио па до 

Ораховца путовали смо добра 3. часа хода, остављајући за собом дивну и прекрасну равницу 

метохијску, или садању Подримску, а пењајући се на окрајке планине Орахове {Ораховице) и 

Милановца. Ми смо пошли све уз реку Ораховац и пројахав огроман сарај (среску кућу) настанили 

смо се у једном ораховичком хану једне потурице.  

Негледајући на то што је Ораховац паланчица, што је у њој среска кућа, у којој мудир, или 

кајмакам, седи, што има 510 потуричких кућа, 200 српски и 40 прав: цигана и т: д:, опет му се куће 

мало разликују од кућа, по осталој старој Метохији, а садањем Подриму; јер су као и по осталим 

селима махом од камена зидане и покривене каменим плочама. Знатно је што су сва села на 

Метохији различита од оних на Косову, што су куће махом зидане каменом и овим, или ћерамидом, 

покривене, док су косовске од шепера врло редко балвана, махом сламом и сеном покривене и т: д:.  

У  дан. Ораховцу све су потурице досељене из Карановца у кнежевини, Србији, или Морави, 

и све говоре само српски. Овде им седи кајмакам са 20-30 душа џандара, а Ораховац, са још два три 

села, саставља барјак тако звани Ораховачки. Барјак турски, то је толико, колико један повелики 

склоп добровољаца, или башибозука, који несме бити мањи од 1000 душа, а већи може колико хоће 

и може. Овде су три џамије такође зидане и каменом покриване, а четврта је нова подигнута на 

урвинама бив: цркве св: Николе; али јој никако неможе да опстане мунара, или викало; те се с тога и 

зове: ''Инат џамија.'' Само једној на тргу пма 110 год: а све су остале од пре 25.г.  
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Близу поменуте најстарије џамије стоји и данас једна тећа, или тулбе, која је над гробом неког 

бив: срп: свеца. Овој текији, или од памтивека гробу бив: неког срп: свеца, почињу турске жене 

сваке године пред ђурђевдан на две недеље да иду, па све до на сам ђурђевдан, на који доносе по 

једно јагње шеху потурици, од старе неке српске поповске породице; и тај поклон зову: ''Курбан 

кабул олсон.'' Како је ово теће овде подигнуто свега је, као што је речено 110 год: а пре је ту била 

срп: црква са св; моштима. Осим поменутих дана све ораховичке потурице иду овом шеху сваког 

петка на посету; он им тада прича разне измишљотине, којих нема ни у једној ни црквеној ни онако 

књизи на свету па ни у корану; сваког петка измисли по нешто ново и овим лаковерним 

безпосличарима прича и благоглаголише, частећи их по једном грком кавом, а они, поклонивши 

своје прилоге, враћају се обично доцкан својим кућама.  

Код теће познају се још урвине од старе срп: цркве, и код ових, а пред некадашњим ћелиама, 

стоје две плоче од белог мрамора лепо израђене, са латинским натписима. Ове су поклопнице нађене 

пре 15. год: у њиви једне потурице, изван Ораховца па су их овде донели и од њих направили клупе. 

Дугачке су свака по 3. а дебеле по пола аршина. До нашег доласка никоме не дадоше да им натписе 

сниме, а ми их тако рећи на силу снимисмо. Остаде нам боља на срцу што не могасмо (не дадоше) да 

снимимо српски натпис у тећи, који је над бив: зап: црквеним вратима у камену урезан, и један 

натпис код једне чесме такође српски од  само . . 54. врстице! прекрасно урезан у белом мрамору. 

Све то не допусти шех, којег су се предци пре 100 год:, као свештеници изтурчили, а он има и млоге 

и силне старе српске књиге, повеље и свете црквене срп: утвари. На првој и најмањој пребијеној у 

ове 4. врстице пише:  

''D: m: (2) avr catula vixit (3) annis xx Popar (4) f. b. m.'' 

 

Дакле некакав Аур Катул проживио 20. год: и Попар чисто и само једино на целом свету само 

српско, а не римско име. На другој овој поклопници, испод доста нагрђена два лика, десни мушки, а 

леви женски, у прекрасном оделу, обавијени тако рећи у винове лозе са грожђем, стоји овај натпис у 

ових: 10 врстица:  

 

''(l) d: m: (2) Ceputae dvssi (3) tas vi-xi ? an: (4) xxx. interfec (5) tvs alatroni. (6) bvssitada sip  

(7) fp-et sibi. et ca (8) iaeda, siceoniv (9) ci-b-m-vivsec c (10) 53''  тако, ако неје  ''SB'',  

 

Више паланчице у брду стоји огромна старо српска кула доцније препокривена и тобож 

оправљана, у њој је и звоно донешено из Карановца, веле са натписима и из доба Карађорђевог, о 

чему се јако сумњамо да не ће бити старије. Што се тиче онд: потурица и целог овог барјака, или 

стега, од свега 4. села, нема горих и несретнијих зликоваца, веле, у своји призренској нахији. Не 

прође дана кад не убију ма по једног Србина одавде и околних села, а често падају у крв и са 

осталим околним потурицама: те с тога често по целе недеље дана не смеју да се макну из овог свог 

правоверног шехера.  

Тржни је дан петком, кад се из околних места слеже и то само махом потуричка светина; јер 

православци не смеју да долазе у царску паланку Ораховац. Тога дана обично излази и мушко и 

женско на трг и тржиште; те ко купује што, а ко опет онако безпослен зева и продаје зјала окембесив 

гамбље. Обично је у то доба цела паланчица на тржишту, и благодарећи томе могадиасмо, инатећи 

се са шехом, снимити наведене натписе, док код Кладенца не могасмо, јер се скупи око њих 50. 

Обично петковима у вече, кад се враћају са тржишта и рано кад на овај долазе, гину продавци и 

доносиоци своје робе и купље.  

Радним дановима, особито кад се коси, оре и жње ове потурице од 3. часа пред зору, па све 

док не дођу кућама, непрестано гонећи волове и коње, псују што могу јасније, само да би 

раздражили православне; те да се затури свађа и бој. Обична им је псовка за волове: ''хис, хих, хајис, 

свинска вилицо ! Незапатио се бре свињо! крајњи ти зуб. ... . . и клинац од крста!'' А ако туда прође 

поп, или калуђер: ''хис, хис, хајис бре црна свињо! попиш . . . ти црна скота.''   
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Што се, тиче ораховичких и осталих, а нарочито хочких Срба и они су страшне убојице, да им 

пара нема у свом свету изузев кијевце у пећској нахији Праве Србије. Скоро су сви пали у крв не 

само с Турцима, него и понекад и један с другим. Они су од Косова, па до данашњег дана, сачували 

своја непокретна имања; те благодарећи томе мало боље стоје од ових, који су под спахијама.  

У Ораховцу је прилично лепа црква српска, дугачка 25. широка 1. а висока 12. аршина, на 4 

камена стуба, над 9. сводова. Има 5. малих прозора и то: 1. на олтару, 1. на западу, 1. северу и 2. на 

југу. Црква је храм Успења св: Богородице, освештана митрополитом призренским Мелентијом 14. 

Септ; 1864 год: на Крстовдан, а почета је да се зида 1861. год. Пред црквом је нова лепа школа, али 

сада нема учитеља, те стоји затворена; јер немају новца да издржавају учитеља, а и са стране сплетке 

учиниле су млого, да им је сада школа затворена, о чему ћемо доцније навести.  

И ако је то паланчица, али српског дућана нема, нити може бити због велике и силне 

сиротиње. Сиротиња ова мора и да буде, јер што год преко године заради, одвуче турска, или 

разбојничко-азијска, влада у своје благајнице. Примера ради само ћемо навести данке и дажбине од 

само 80 српских кућа, колико дају цару, зато: да их боље затиру и утаманују његове власти и засебни 

Турци. А и како неће, кад за српску важнију главу још и данас добијају уцену по 30. # ц: које дао бог 

паше редко дају, а скоро никад и не дају убицама но трпају у своје џепове.  

Прво оних 80. кућа српских дају војнице (асћерије), 28,800 гр:; царину, на оно мало оваца, 

говеда и коња, 6,300,; царину, на грожђе 90, 000; десетка, 8, 500 на њиве и винограде, 60,250 гр: свега 

193,850 гр: чар: дукат рачунајући у 53 гр: или 3, 657 # ц: и 29. гр:. на сваку кућу по 45 1/2 # ц. Ето, од 

куда Турцима новаца!  

Још неће Турска да банкротира, нити може јер кад се узме у ових 35. нахија Праве (Старе) 

Србије: 1. куршумлијској, 2. прокупској, 3. приштинској 4. пећској, 5. скадарској, 6. вучитрнској, 7. 

новопазарској, 8. призрен. 9. тетовској. 10. дибарској, 11. оридској, 12. кичевској, 13. битолској, 14. 

костурској, 15. прилепској, 16. велешкој, 17. тиквешкој, 18. кратовској, 19. ћустендилској, 20. 

кумановској, 21. скопљанској, 22. врањанској, 23. лесковачкој, 24. пиротској, 25. нишкој, 26. 

гиланској; 27. видинској, 28. самоковској, 29. врачанској, 30. софијској, 31. гусинској, 32. сјеничкој, 

33. штипској. 34. кочанској, и 35. радомирској, окрајцима, филипопољске, могленске, сливенске и 

нешто ђаковичке нахије, да има, по верном преброју, 607,182 кућа православних Срба; онда Турска 

сваке године добија преко: 27,875,838 # ц:.  

Од ове суме оде спахијама десатка: 2,787,584 #. ц: и трећине: 83 ,083 # ц: и осмине: 2,906,520 

# ц:; те онда остаје држави чистих 21,345,647 # ц: и од овог нека украду паше и везири преко 5. 

милиона свакојако блистателна порта са овог краја српског: једе и вуче 15. мил: # ц:, а скоро толико 

њене иаше, везири, спахије и друге крвопије изелице и глобаџије, душевадци српства и јадног и 

несретног народа српског: . . . Од ове суме ваљало би одбити оне суме, које пропадну и где се нема 

грожђа, него се узима на остало сви па чак и лешњике у шуми и то спахији трећину и десетину, цару 

осмицу, па често и шестину, као што је био случај после његовог преузвишеног правоверничког 

путовања по Европи својим рођацима Фрањи Јози, Наполеон Бунопарти, сеји Викторији, краљици 

инђилијнској; те ову суму слободно можемо не смањити са 5. но и увећати са целих 10 милиуна 

дуката и она ће: самом цару изнети на 85.000.000 # ц: г. разног данка и глоба, а са пашама и 

спахијама преко 40,000.000 д. ц. Штета је што није походио и свога светог оца Пија Папу; те да и 

њему и његовим придворним чанколизима поклони по који орден створен од крви, зноја, гноја, мука 

и мртвила народа срп: у Турској. 

— Од северне стране Ораховца стоји једна огромна плоча, такозвана: ''Царина'' а више ове, са 

истока ''Врања стена'' и на врху њеном пећина, а на њеном врху ледина и равно пољице прекриљено 

неким огромним урвинама и развалинима,од некаква града, по свој прилици ст: срп: царинске куле. 

На врху Ораховца планине, а са источне стране Ораховца, паланке, зове се једно брдашце: ''Крсти'' 

где је се некада светила водица за доба српске независности а више ових Крста иду: ''Цареве њиве'' а 

пређе: ''Царевлаз.'' Од ове иде сада тако звани: ''Тумба'' а пређе, па још и сада но поизредка: ''Китица'' 

међа Ораховца и Хоче, на којој би се састављали и сретали носиоци крста, о преславама. Из ове 

Китице види се прекрасан плочасти сигави камен, којим се покривају куће и остале зграде. У 
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Ораховцу је још знатна кућа метох патриаршије са 15. комада винограда, који дају око 350. товара 

грожђа.  

Ми хтеасмо да видимо школу, али ова беше затворена; јер не маше деце која би у њој учила. 

Видесмо и јадног и чемерног учитеља, који је служио за ... 700. гр: год! па и од те суме за целу једену 

годину не су му више дали од 400. Он беаше сиромах сав изцепан и избуцан у самим одртинама и 

изкрпљеним дроњцима, а узрок је и што нема ђака, и што му и од мало одређене плате не дају тај: 

што се једном нашем дивном и честитом патриоти не допаде а не би ти се овакав јадан и чемеран 

ником ни допао, па је поручио, да ће оп послати учитеља, о свом трошку, па га још не послао; што је 

његов изасланик калуђер из једног монастира донео да је учитељ пијаница и да једе корњаче, а то је 

све било с тога: што га овај неје пољубио у руку, и што је продата цела ораховачка парохија једном 

попу, после му одузета већина и задржано му само 40. домова, па су га хтели да подмире са оних 

700. гр: те да буде и учитељ а овамо не знађаше грађански ни читати ни писати. Ово нам је све сам 

свештеник причао и како је од поменутог кала прекупио ту парохију, па је овај опет препродао 

старом попу и т: д: Једном речју: овде су вам, по нашу несрећу и глупост, подстакнуте и скројене 

турским главама, као и по свој Правој Србији што се школа и Цркви, а нарочито Школа тиче, — 

највећији раздори, сплетке, интриге и остало.  

Да би се најбоље дознале истине, о овом: не треба ни једном ништа веровати, па ма ко он био, 

само ако је одтуда; па мирна крајина. Било је сплетки да су деца и код књига дангубила, јер по који 

призренски патриота, ако би му се не допадао по који учитељ, неје их давао; те је тако штета и 

несрећа за народ. Све су ово увидели и поједини паметнији, не само људи, него и општине; ама је 

сада већ доцкан. Осим Ораховца, његов барјак састављају још ова три села: 2 Брњача 3/4 часа. југу 

од Ораховца са 15. д: све самих Цигана и 1. срп: Овде се познају огромне развалине од цркве и куле 

св: краља ''(светокраљска)'' Дечанског, а сад је сво то селце Емин пашине ћерке Оратловића. Још и 

данас једна прекрасна ливада, која у најлошије године даје по 150. кола најбољег сена зове се: ''Краљ 

ливада.'' 3. Сламодража, североистоку од Брњаче, за добра 2 ч. хода, са 83. к. п. и 6. с. имају џамију 

од потурчене цркве, али без викала; имају добре винограде и троје развалине од старих срп: цркви, 

са огромним гробљама с натписима; али се несмеју снимати.  

4. Ретимње 2. часа истоку од Сламодраже са 32. к. п. и 18. с. На сред села су огромне 

развалине од старе срп: цркве, са часном трпезом и старим срп. гробљем. И ово село има довољно 

добрих винограда. Полужски барјак, или стег, састављаји ових 25. села: 5. Полуже од Призрена 

северу све уз Бели Дрин 7. ч. са 35. к. а. п. разореном црквом и прастарим старосрп: гробљем са 

натписима. 6. Дреновац, југоистоку 1/2 ч. 45. к. п. са џамиом од старе срп: цркве. Овде је и гробље са 

натписима.  

Више села је ''Затрска планина'' са једним огромним жутњикастим шупљим каменом, или 

рипом, на врху своме. На св: Пантелију сваке године иду потуричке жене са скуваним житом и 

оризом (паринџом) те се провлаче кроз ту рипу, и то оне, које не рађају, а желеле би то; па, веле, 

одма и роде. Њима ту ораховички шех нешто чита и вража. 7. Сеновце северозападно 1/4 ч. са 25. к: 

п. и 6. развалинама од прастарих срп. цркви и монастира. 8. Пустосело северозападу 1/2 ч: са 20. к: п; 

а има џамију од старе срп: цркве св: Аћима и Ане.  

Између овог и горњег села, у дивној и прекрасној пољаници, на једној узвишеној главици, 

стоју огромне урвине бив: срп: цркве од тесаног шареног и белог мрамора. У овима су дивни и 

прекрасни мраморни једноставни стубови, са прекрасним украсима. Крај ових урвина стоји и данас 

диван и лековит ''Краљ студенац.'' Урвине су ове развлачили градећи поменуту џамију, куће и куле и 

т: д: 9. Козник Г. северозападу 1/2 ч: са 25. к: п: а. 10. Козник Д. северозападу 1/2 ч: 15. п: а. 11. 

Затриће 1 1/2 ч: 70.к: п: са дивном и прекрасном џамиом од потурчене цркве св: Аранђела, која је сва 

била од тесаног мрамора.  

Џамија ова има и свог хоџу Османлију, шеха овд: потурицу, па чак и земље, које су јој, као 

бившој српској цркви св: Аранђела, припадале. До скоро су из овог села биле најсилније пашајлије 

тако зване Оратловићи, Махмутовићи и остали, а сада су страшно осиромашили. Одма се иза џамије 

познају урвине од бив: огромне срп: куле, веле, звонаре, на којима се још и данас познају остатци од 
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срп: светаца са натписима. Истоку је брдо ''Ждрело'' (где је можда и била прастара срп: паланка 

(Ждрело) са речицом тог имена (Ждрелица) а мало више извире помињата речица Рибник. Западно 

од извора Рибника било је село ''Равна-глава'' са црквом, а сад нема од њега ни спомена осим урвина 

од цркве, кућа трагови гробља и осталог. На место села је шума тако звана ''Равнашума.'' Иза ове је 

било село: ''Сењане'' од којег нема ништа друго до урвина и развалина, са огромним старосрпским 

гробљем са натписима, и разним украсима, која се и зову још и данас: ''Сењска гробља.''  

Баш где је било село сад су све сами виногради на његовим урвинама; и ту је, пре неколико 

година, у свом винограду, један Турчин одкопао целокупну, но малу црквицу, са натписима и старим 

српским живописом. Убога нека сирота по имену Јован Алексић из Ораховца продала је сва своја 

имања, те је ту црквицу, са околном земљицом, одкупила за 500 гр:. Он иде сваке недеље, почисти је, 

окади тамјаном и помоли се Богу. Ниже Сењања било је село: ''Дубљане'' од којег данас, као и од 

цркве стоје само урвине и развалине на којима се пружа турско лојзје. 12. Понорац северозападу од 

Затрића 1 1/2 ч: 60. к: п: а. Више села је планина, или брдо: ''Горачево'' а на врху његовом је 

пољаница за један пушкомет, и на њој је до темеља разорена бив: огромна црква; око ње је огромно 

старосрпско гробље са разним натписима и украсима и кладенац, или студенац дивно воде.  

13. Бубле југоистоку 1. ч: 15. а. 14. Лобићево северно 1/4 ч: 25. п; а. Више њега је један рид: 

''Уљарица'' и у једној његовој литици разорена прастара срп: црква, има и часну трпезу. 15. Поток 

северозападу 1. ч: 12. п: а. 16. Чифљак северозападу 1 1/2 ч: 35. к: п. 17. Добридол (Добродољане) 

северозападу 1/2 ч: 25. к: п: а. 18. Серош југозападу 1/2 ч: 20. п: а. 19. Дањане јужно 1 1/2 ч: 32. п: а. 

20. Брататин југоисточно 1. ч: 25. п: а: 8. с. 21. Врањака северозападу 1/4 ч: 30. п: а. 22. Ношпале 

југоистоку 1. ч: 20. а. 23. Г: Поточане јужно 1/2 ч: 20 1/2 а: п. 2 . Д: Поточане западу 1/2, ч: 35. п: а. 

Овде су ужасне ровине и грдни потоци, који дубоко, протичући и слевајући се, просецају у земљу и 

кроз ову. 25. Ратковац западу 1. ч: 60. п: а: џамија од старе срп: цркве Покрова св. Богородице и 7. 

развалинама од пр. срп. цркви и монастира са надписима и разним украсима. 26. Родосте југозападу 

1. ч: 30. п: а. 27. Гећа јужно 1. ч: 23. а. 28. Зрзе јужно 1. ч: 42 п. а. Ово је село краје Белог Дрина, а 

близу Швањског моста. Арнаути, и то латини причају, да се Швањски мост зато зове: што га је 

Стефац Храпави краљ срп: сазидао и што је се тај краљ због тог моста и осталих добрих дела још за 

свог живота назвао: ''Свети, или шин Стефан,'' па се обе рече слиле у ''Шван.'' Кад се смоста погледа 

источно у воду, ова не само да ћути, но и изгледа савршено као уље (зејтин). 29. Белацрква источно 

1. ч. 20. к: и 4. с.  

Овде су до скоро биле огромне урвине од дивне и огромне цркве, која је сва била сазидана од 

пребелог тесаног и углачаног мрамора. Овај су носили у ђаковачку нахију преко Б: Дрина у село 

Рогово, од њега направили џамију, која им је и сад као сњег, веле, бела; те се и сматра за најбељу не 

само у околини, но, веле, и у целом свету. Од белоцрквењских Турака, нема већих зликоваца у целој 

околини 30. Сапиниће 25. а.  

Овај полушски барјак лежи све крај Дрима а на граници ђаковичкој. Овдешњи су сада тако 

звани: Арнаути, или изтурчени и у пола већ пошкипљени Срби, род са ђаковичким Краснићима; па с 

тога овима, кад је нужда, помажу, као и ђаковички Краснићи њима, па ма то било и противу цара. 

Овдешње потурице и Арнауги, веле, страшно су богати, и сви имају своје земље, а врло су храбри и 

наочити људи са правим срп: типом у телу и ношњи. Они су прави Срби у свему и свачему.  

У Малохочком стегу има 19. села, и то су: 31. Малахоча северозападу од Призрена, 4. ч: 100. 

а: и пот: ужасних зликоваца. Они говоре и српски, али понајвише арнаутски. 32. Брестовац 1/4 

југоистоку 30. а имају и џамију потурчену цркву св: Стефана ђакона са натписима и гробљем 

прастарим срп. 33. Ноговце југозападно 1/2 ч. 30. а. 34. Целине на северу 1/4 ч: 25. п. Западно од овог 

села познају се урвине и развалине, од кућа, цркава, монастира и бивших разних прастарих српских 

зграда бив: села Вучитрна, које је сада савршено пусто и над његовим развалинама узрастло је трње, 

коров и остало. 35. В: Круша 60. п: а: 30. с.  

Овде имају нову џамију са викалом подигнуту од урвине цркве св: Ђурђа, која је сва била од 

тесаног мрамора. Потурице ондешње, као и остали православни Срби, славе св: краља Дечансвог, 
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а сви су беглербегови. Близу села стоји огромно гробље ст: српско баш на обали Б: Дрима, са млогим 

и силним натписима, од којих наводимо ова два: 

 

‚‚Âü ëhòh  ô Ó. ë Ó. åÓ. Ïîãèáå âî~âîä ... âåëèêàãî 
êðàë" Óðhðèíšèðà Áëàãà#øü Ñðüãüîâü Íèìîðàëèêü 

.... ïð .... ðåY¦ áîãü .... ïðîñòè ... ïîäèæå 

äümåðü .... Ëèôà ....‟‟  
 

Други:  

‚‚âü ëhòh  #àÓ. ñ Ó. kÓ. ïðåñòàâè ñå Ãðîzüäàíà 
áàìèôà æåìà áàìà Ñòåóàìà ....‟‟ 

 

36. М. Круша западно 10. м. лежи међу три реке: Б: Дримом, Мирушом  и Топлухом, са 60. 30. с: 18. 

а и 12. ц: има развалине од праст. срп. цркве гробља срп: и остало. 37. Пиране југозападно 20. м: на 

реци Топлухи са 20. п: 18. с: и 15. ц. На Топлухи је прекрасан стари срп: мост, доцније поправљан и 

на једпом стубу од шареног мрамора, а округластој плочи у овоме пише ово:  

 

‚‚Ñèè íîðòü ìà Óîïëîñõh ðüzäà âåëèêè áàìü 

Ñòåôàíü âü ëhòh #àÓ. ñ Ó. î Ó. ¡d Ó. ïðè ïðhâèë  ñîêîìü è 

ñâåòîðîæäüíîìü êðàëþ âüñåõü ñðüáüêèõü è ïîìîðüñêèõü 
è ïîäqíàâüñêèõü, zåìëè ðàøüêèõü Ñòåôàíh Ðèëqòšèìh è 
òî ëhòî ðàzáè êðàü Îóãðè è Áàñàðàáè íà Ôîêøüìh.‟‟   

 

38. Љандовица југозападу 1/2 ч. 9. к: п: 6. а: л. У овом се селу израђује најбоља и већа 

ћерамида и црепови, коју чак из Призрена купују. Црепови су обично, као и они стари од 2. стопе 

дужине и толико ширине, али се сад редко употребљавају. Више се од ових сада употребљава 

ћерамида.  39. Атмаџа југозападно 1/2 ч: са 8. с: 6. к: п. 49. Тупец североистоку 1/4 ч: 12. к: л: и а. 41. 

Рандубрава североисточно од Велике, или Срп: Хоче 2. ч: 16. п: 8. с. 42. Зојић (Зоћ) југозападу 1/2 ч: 

20. к: с: 10. п. 43. Медведце североистоку 1/2 ч: 20. с: и 100. п. 44. Мамуша североистоку 1/4 ч: са 80. 

кућа Османлија, 40.кућа пот: и 8. ц.  

Ово је најбоље и најбогатије место у целој Призренској нахији. Ту рађа најбоља крупна одвећ 

бела и тешка пшеница, а и у свачему је најбоље лепше и обилније земљиште. Османлије имају 

џамију са викалом подигнуту на урвинама св: Атанасије. Имају и прастару срп. кулу доцније 

преправљану, на којој је часоказ и огромно прастаро срп. звоно са натписима, али не дају да се ови 

сниме. Овде је и неколико дућана и 2. хана. 45. Г: Србица југоистоку 10. м: са 16. К: с: 5. п. На једном 

брежуљку прекрасном, међу 8. прастарих дубова, стоји прекрасна црква св: Василије, коју су калфе 

терзијске из Призрена направиле на урвинама старије. Они су ово месташце, где је ова црква 

одкупили од Турака са још два дана орања и две куће српске, слава им и хвала безсмртна! да бог да 

се и други сви на њих угледали и хиљадили се, те не остало све само на њима! Сваког празника 

излазе из Призрена и овде долазе, те се богу моле. 46. Д: Србица југозападно од Мамуше 1. ч. са 15. 

п: и 15, с: к. 47. Смаћ источно од Г: Србице 1/2 ч: 30. с. 48. Трепетинце југозападу 1/2 ч: 4. п: 4. с. 49. 

Велика Хоча са 100. с: и 6. п: за 1. ч: од Ораховца.  

Из Ораховца кренули смо се и пошли у В: Хочу по дивним и прекрасним окрајцима планине 

Ораховице и Миланца, те тако идући скоро за 1. час лаког хода, све кроз саме винограде, дођемо у 
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поменуту Хочу српску. По Хочи смо шетали и разгледали све, а у овој шетњи сврнемо у дом метоха 

и имања овде дечанског, монастира, који је направљен по европском начину, на ком писаше, на 

једној каменој плочици: ''3а чест свога св: краља и у славу братства подиже овај конак при 

настојатељу Антиму јеромонах Кирил 1851. год: настојатељ биет Старовлашанин Милета.'' Овај 

здрав и ваљан старац Милета, већ је преко 30, год; овде, а он је отуда из сјеничке или новопазарске 

нахије. Колико прођосмо места не нађосмо заузетијег човека за м  Ãске ствари, као овог старца 

Милете. Он нас одведе у подруме, у којима су огромне каце од по 200 товара и бурад од по 40. 

товара. Овде се и прекрасна ракија пецијаше, али не од шљива, као у нас, но од грозђа. Искрено 

морамо признати: да је чича Милетин подрум чистији од . . . монастира св: Дечана! и да би се 

требали бар на њега да угледају св: оци из Дечана. На брду тако званом ''Крајику'' стоји и сад 

виноград, са прастарим чокоћем, за којега се прича да је Душанов; па га тако и зову: ''Душаново 

лојзје,'' а мало даље од овог: ''Светокраљско лојзје.'' Хоча је ова 4. часа од Призрена, 2 1/2 од 

Швањског моста, а 5. од Ђаковице удаљена.  

У селу је овом, и око њега, 7. целих цркви, и 12. у развалинама и урвинама. Све су ове скоро 

целе, а има их и савршено здравих и целих, него не служе. Цркве су ове већином мале и рекли би да 

су домаће бив: властеле српске и осталих богатих људи. На дну је села стара црква св: 

Николе, о којој имамо ово да напоменемо, као и о осталим св. црквама и монастирима нашим 

омањим: да одкад је садањи Валија призренског вилајета од лозе Тепеделијне и за време 

његове владе од 3 1/2  м  Ãра ова је црква већ трипута од Турака проваљивана и харана. Цркве св: 

Стефана Ђакона у сред села нова подигнута на урвинама старе и она је 3. пут већ харана. Више села 

идући из Ораховца, стоји такође доста мала, али прастара и доста лепа, црква св: Јована, која је 5. 

пута харана. Све три ове црквице беху затворене; те не могасмо видети им и снимити натписе.  

До 1864 год: у ову су последњу долазили ораховчани, те се молили богу, а од кад су 

направили своју нову цркву, не само да не долазе више, но и непрестано живе у непрекидној свађи са 

хочанима, што не служи ни једнима ни другима начаст и хвалу. Још овде стоје целе цркве св: Илије, 

св: Луке и урвинама св. Петра. Истоку, скоро на крај села, стоје урвине од некакве огромне куле, а 

крај ових скоро цела црква св: Недеље. У ову иду жене из свију околних села Младе недеље, па и 

Туркине, а по који хочки поп освети им водицу, и узме по коју парицу. Мало даље стоје урвине од 

цркве св: Аранђела.  

Хочани су најразборитији и највећи јунаци у целој нахији. Од њих стрепе не само све околне 

потурице и Арнаути, него се још и њима побратиме најљући разбојници и убојице ђаковички и 

призренски Малисорци, Дукађинци мухамеданци и Латини. Околне потурице по 8. ч: хода обилазе 

изнад Хоче, са све четири њене стране, не смејући пролазити кроз њу, све од саме и тешке крви. 

Грдна је штета што по кадкад и сами падају међу собом у крв. На велику нашу, и општу, тугу и 

жалост, и овде је затворена школа из горњих наведених узрока, што је обећан учитељ оним 

призренским добротвором, о његовој плати, па не послан. Старог учитеља хочани одпустили, а новог 

нема; те им је тако већ 3. год: затворена школа.  

Од наше границе до Приштине може се доћи за 12 часова; од ове до Липљана за
 
један и по; 

кад би се хтело ићи овамо, Пећи, Ђакову и т: д: уместо што би се ишло преко Новогпазара и 

огромних његових планина, било на Митровицу и Бањску, било право Пећ, а бољи је краћи и 

удобнији пут на Приштину; из ове покрај Голеша брда на Косову па Дреницом пределом и реком 

Дреницом преко лапушничког моста на на ову Хочу; из ове преко Швањског моста у Ђаковицу и 

Пећ. Ако би се хтело у Призрен, онда би се ударило из Приштине на Липљан; па село Штимље, крај 

реке Црнољејке и планине Црнољејке; на село Дуље; па у Призрен. Ово су најбољи и краћи путови 

од Босне и кнежевине. Нека их запамте наше свезнајуће неке војене главе, којима је од потребе.  

Из В: или срп: Хоче, пошав м  Ãру св: Тројице ударили смо преко села 49. Злачисте (Зочисте) 

на дивној и прекрасној месности, а кроз које протиче речица тако звана: ''Злочиста'' или Злочеста. У 

њему је 45, с: и 20. кућа пот. Са северне стране овог селца, на једној прекрасној коси, разширена је 

сада бивша стара мања црква св: Врачева, коју особито народ поштује; те долази и поклоња јој се. 

Шта више и сви поклоници из свију нахија Праве Србије идући да се поклоне св: краљу у Дечанима 
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и Арсенију, у Пећи, увек свраћају овде и поклањају се св: Врачевима, од којих се и светиња овде 

чува.  

Али, на велику несрећу и жалост српску, по наговору преставника султанове власти садањег 

Смајил паше, валије, а унука Алипаше Тепедеплије Јанинског, и овај је св: храм већ трипута харан и 

проваљиван. Овде смо чули да је и монастир св: Троијца већ два пута харана и то последњи пут на 

дан пред полазак наш у Злочисту или Злочесту, с тога тамо и не ходосмо бојећи се какве беде, 

мусаведе и невоље, јер су га били опколели Турци тобож да нађу оне који су га похарали, а похарала 

га је сама турска власт. Тешко је се узнети на ову стрмениту и високу планинску косу, на којој је 

скоро на целом њеном пространству и врху огроман четвороугални зид, или као што га овде зову 

град, око цркви св: Врачева.  

Тек што смо се успели и одпочели лупати на закључаним вратницима ограде у сред подне и 

којекако држећи се на урвинама изнад провалија ове косе, кад у један мах залајаше два огромна пса и 

зазвекеташе на њима огромни ланци, а уплашен коњ једнога од каравана . . . оклизну се са ове 

ривине и претуривши се неколико пута, нађе се при дну провалије и амбиса ове косе, зачудо . . . 

здрав и читав! Срећа је што је био последњи, иначе би учинио и себи и другима више штете, а са 

вишег места, што је углед великашима.  

После дугог лупања једва нам отвори једна старица, попина и мајка, и слабачка му жена, са 

још слабиом ћерком, по лицу и свему убите и пребијене сиротице. Оне су плашљиво гледале на нас, 

а кад још заискасмо кључ од светог храма, хрома се старица узтезашс да да, непрестано и невешто 

изговарајући се да га је попа однео у Призрен. Напослетку јој се неје имало куд, ни камо, и насилно 

предавши нам кључ, како се слатко упрепасти кад виде: да се цео караван, о коме је држала да је 

мухамедански и . . . крсти и целује излупане од разбојника св: иконе! Јадној старици грунуше 

потоком сузе и јецајући дозва попадију, те и она од радости плакаше. Ето, како је у земљи Правој 

Србији бив: царица и краљици!  

Цркву су ову за 3 1/2 месеца већ трипут харали, и све што су у њој нашли излупали, поцепали, 

изпретурали, уље однели, кандила од туча такође. Још стојаху крпе од св: одежда, комади од икона, 

разваљен и разбијен иконостас, разбијен ћуп, у ком је уље стојало и т: д:. Први пут су јој разкопали 

прозор на олтару и кроз ту рупу увукли се, други пут више прозора, а овај, последњи пут са леве 

стране његове. Све је онако исто стојало како су и оставили иза себе разбојници од свог разбоја 

прошле ноћи, а несретни и чемерни попа беше отишао у Призрен да јави власти, од које има користи 

само ђаво и сатана. Једне и исте ноћи похарано је 8. цркви у приз: нахији; и то је све учињено по 

наредби власти: да би тако осиротевши Срби одказали се, или своје вере, или изселили се мах куда и 

мах у коју туђу, а не турску, земљу,  

Овако је по свом валилуку, овог разбојника призренског, валије, а нарочито у ово неколико 

нахија, као, и нарочито: призренској, ђаковичкој, пећској, тетовској, приштинској, скопљанској, 

дибарској, кичевској и гниланској. Све ове разбоје ови су зликовци чинили прешавши преко зида, 

пошто су прво одвабили псе из ограде црквене, раздраживши их и једни као бегајући од ових 

замамивши их далеко, тамо их, које побили, а које задржали, борећи се с њима, док су они други 

заоставши на другој страни и сакривени на дрвима, околне око црквене планине, што су хтели то су 

и свршили. Док су ово једни и други чинили, трећи су већ свршавали своје турске влади послове. 

Оба сиромаха, још заоставша пса рањена су, и они су до зла бога зли и љути.  

Тек смо се мало одморили гледајући на ову дугачку, и уску, ниску крстоизгледну цркву, кад 

нам дође неколико сељака са сузним очима. Оци су се већ тако острвили, да их по 12. од прошле 

ноћи чувају стражу око своје светиње. Млого и дуго причаху и вајкаху се на ова зла пред смак света, 

на своју сиротињу, незнање и остало, као и немање учитеља, школе и т.д. а одвећ су ради да то све 

имају. Опростивши се са овим тужним и чемерним сиротицама пројахасмо кроз село Ретиме, Зојић 

Д: и Г: Србицу, и ево нас где смо се упутили св: Марку м  Ãру, а из овог куд бог рекне. На по часа 

пред м  Ãром рекоше нам, да нема за сад у м  Ãру никог, па тако исто и св: Тројици; те се морасмо 

вратити у Призрен. У св: Марку, веле било је млого разне старине, али је скоро сасвим сва развучена 

на све стране божијег света.  
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Особито је се славило, сви причају, старосрпско еванђеље, веле, из прве четвртине 10. века, 

од 920. год: писано на кожи, које је поклоњено Г. Хиљфердингу, ваљаним Србином и патриотом, Г. 

Симом Игуменовим, као што такође причају, а ми смо чули да му је дато само на послугу, па да га 

опет врати св. Марку, што веле, неје, учинио још. Од све доцније старине још сачуване ми смо имали 

прилику видети један петрахил, онако не од несашивена два краја,од којих на левом стоји: ‚‚Ñâ. 

Ðàfåè‟‟ ниже њега: ‚‚²îâàìö áîãîðëîâü‟‟ па: ‚‚Ïðîðîêü Ìîèñè, 
ïðîðîêü Àðîí è àïîñòîë Òèëèïü‟‟  а с десне одозго: ‚‚Àïîðòîëü 

Ðàðêî‟‟ ниже: ‚‚Àïîðòîëü Ëuêà, ±êîâü‟‟ на четвртом месту нема ништа, а на 

5: ‚‚Àïîðòîëü Îîíà‟‟ При дну, с леве стране, у првој врсти: Ìàíå âåëèêå с десне : 

‚‚Õuïàìèôå‟‟ леве друго врсте : ‚‚ÂËÞYÀÐÜ‟‟ десне: ‚‚â ë@äàå‟‟. Даље с леве 

стране у 4. врстице:  

 

‚‚(1) èæå âú zå  (2) òè è èëå (3) íèòè ñ¿þ (4) ïåòðèàðõ¿ð 
(с десне):  

‚‚(1) Uñïåíèå (2) ïðhYèñòûå (3) áîãîìàòåð  

(4) â ëhòî  # çÓ. ë Ó. ñ Ó.   (5) Èáüøuëü (èëè Íáüøuëü)  

 

Монастир св: Марка лежи од Призрена истоку за 1. ч: хода, у добром је стању, а од њега 

такође истоку обилазећи равницом око села Корише планину Коришицу 1 1/2 час хода, ако не и два, 

дође се у монастир св: Тројицу тако звану, ''Русињац'' или ''Руски'' више којег је брдо, или огранак 

Шар планине, Русица. Монастир је на једној узвишеној равници око 2,000 хвати са прекрасном 

шумом око себе церовом и дубовом, међу којом је трње и остала шума окрчена. Шуме ове има до 

200. хв: дужине и 80. ширине. Од северне је стране виноград, а јужне и источне ораћа земља. У њему 

су три калуђера са четвртим настојатељем неким Теофилом одвећ чувена и у неколико још и 

маркирана личност, са свог одвећ малог тела, а огромне хитроће и бистрине, док је у св: Марку сада 

свети 3. калуђера.  

Монастир овај нема скоро никаквих других прихода, осим са ово мало своје земље, али је 

отац Теофил тако ваљан домаћин и кућаник, да му св: храм ни у чему не оскудева, па има прекрасне 

и прелепе око себе зграде и ћелије. Место је дивно и прекрасно, а име овом монастиру, веле, постало 

је од планине Русице, на којој су живеле Русице, или Русаљке, а други веле, што га је за 40—50, год: 

одржавала Русија. Они, који овако држе и мисле, позивају се на један минеј на хартији, на којега 

свршетку руком писца пише ово:  

 

‚‚Èæå ïðåñâhòàãî è ïðèñïîñqmüíàãî äuõà áûñòü 

òàèíî íàuYàþm¿è íàñú ^êðîâåí¿è £èñqñà Õðèñòîâh è 
ïîzíàíè ïðàâäh ~ãî, ïîäàâà" ðàáîìú ñâîèìúåëèêî 

âîzìîæíî ïîäâèzàòè ñå âî äîáðîähòåëè äà ^ ãðhõú 

èz áûâøå ïðàâäîþ ïîæèâåìú. Òhì æå è ìû íà áîæ¿å 

âñåñìîòðèâëhèøå îêî âzèðàåìü è ïîäâèzàåìú ñå 

åëèêî âîzìîæíî áûñò íàìú ïî ñèëh íàøîè è ^ âñåãî 

áëàãàãî ïðîèzâîëåí¿" íàYåòè ähëî è âü ñàâåðøåí¿å 

ïð¿èòû ñâ"òûõú ïèñàíû æåëàåìú è íåñèòîñòâqåìú.  
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Íî îáàYå íåïîäàåòú íûíh âðåì" æåëàíi" 

èñïîëíèòè è äîáðh èzâèêíqòè ñâ"òà" ñëîâåñà è 

õqäîæåñòâà íàøåãî ñìèðåíè". W ñåìú qáî ìîëèìü ñå 

è ìîëè ñå ähåìú âñ"êîìq Yòqmåìq, àmå ëè è 

ïðåïèñàþmåìu ëþáâå ðàäè áîæ¿å áëàãîñëîâèòå, à íå 

êëúíèòå, "êî äà qëuYèòå îìö ãëàðö¦ ‚‚Ïðèäèòå 

áëàãîñëîâåíè ^öà ìîåãî, íàñëhäèòå öàðñòâî 

ìåáåðìîå, åæå qãîòîâàõü âàíö ^ ðëîæåìè" ívðà!‟‟  

È ñïèñà ñå ñ¿" ñâ"òà" è áîæåñòâåíà" êíèãà 

ãëàãîëåìà Ìèíåè Îêòîìâð¿à  ì Ãöà ðqêîþ 
ìíîãîãðhøíàãî ìîíàõà Ïàõîì¿à âî îáëàñòè 

Ïðèzðåíñêîè âî ìîíàñòûðú ñâ¦ Òðîèöè âú ïîäú 

zàêðèë¿è Ðqñêàãî öàðñòâà âú ëhòî #çÓ. ã Ó. ð Ó. è âú 
òî ëhòî áh êðhïêà ãëàäú è íàñèëîâàí¿å ëþòî è ïàãqáè 
^ Èñìàèëò"íú "êîæå íhñòü "zûêq êàzàòè ìîmíî, òàêâî 
zëî è îzëîáëåí¿à. Ñïèñà ñ¿þ êíèãq Ïàõîì¿å è 
ïðèëîæè ñâ¦ Òðîèöè Ðqñêà". Áîã äà ïðîñòè è êòw þ 

wòåòè ^ ñ¿å îáèòåëè äà ìu ^ìåñòè ñâ¦ Òðîèöà, 

àíèìö.‟‟  

 

Причају да је једна богата срп. породпца, од краљевске лозе, отишла у Русију, због насиља 

турског, и тамо се настанила, а од те је веле, садањи руски владалачки дом; да је та породица око 

40—50, год: подпомагала и издржавала овај монастир; те се с тога и прозвао Руски и т: д:. Те 

породице, док је била овде, показују и место двораца где су јој били, на месту садањих урвина, које 

леже за 1/4 ч: у планини Кориши и т: д:.  

Но вернија је прича оних, који веле да је се планина Русица тако звала још у време наших 

краљева и царева; па тако и овај монастир по њој; да је било богате бив: срп: властеле, која је имала 

свој град на окрајцима ових планина; да је се тако та планина прозвала од Русица (вила) од куд су 

''Русовиле'' у околних и прекошарових Срба тако зване виле и т: д:. Да је ово истинитије наводимо 

испис из поменика тог монастира, у којем је ово:  

 

‚‚ † Àz. ñìhðåíûè åïèñêuïú Ïîëîøêè 

áîãîõðàíèìàãî ìhñòà Õòåòîâî qïèñàõú ñå âú ñâ¦ 

Ïðîñõîìèä¿þ è âü ñüáîðíè ïîìåíèêú è ïîòîìü 

âüñïîìhíuõ íhêî~ ìèëîñðüä¿å ñüòâîðèòè ñâîåè äuøè 

è ïðèëîæèòè Yüñòüíîìu ìîíàñòèðu ñâåòhè è 

æèâîíàYåëíîè Òðîèöè ïîäü Ðqñèöåþ ïëàíèíîþ 
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äîõîäüõü ^ ãîäèmà¦ ïî äâà òîâàðà âèíà è ïî 

òîâàðü ïøåíèöå; è ïàêè ïî ìîåè ñìðüòè mîãäü å 

ìîå êuïëåíîå íèâ¿å è ëwz¿å q Ëåøüêü ïðèëîæè ñåìq 

âèøåðåYåíîìq ìîíàñòèðu ñâåòhè Òðîèöè íàzèâàåìq 

Ðqñèíèöà âî îáëñòè ïðèzðåíñêîè è êòî íåçå (тако) òî 

ïîòâðüäèòè äà ~ñòü ïðîêëåòü ^ ñâ¦ è Òðîèöè è 

ñâhõü ñâåòûõü. È ñèå ðåYåò ñå qïèñàõü ñå âú ëhòh 

#zÓ. ïÓ. ã Ó. (или #z Ó. íÓ. ãÓ. или #z Ó. è Ó. ã Ó.) åæå áûòè âü 
âðàêî „ïîòâðüæäåì¿å è ðüõðàìåì¿å ðâ¦ íîìàðòèðu ^ 

íèí" è âî âhêè. È òu ñå wáðåòå âñåîñâhmåíè 

ìèòðîïîëèòü ïðèzðåíñêè êvðü Ìåfîä¿å è 

âñåîñâhmåíè åïèñêuïú êðàí"íüñêè êvðü Ñîôðîí¿å, 

ïðè èãqìåíu Ðàðòèð¿þ‟‟ 
   

У истом поменику има преко неколико тисућа имена и то махом из оних места, у којима су 

сада потурице, или сада тако звани, а и у неколико и у самој ствари, Арнаути. Од ових ћемо само 

примера ради поједино нека имена само онако надохват узети и напоменути због понеких знатнијих 

места, која сада несу српска православна, као: Õîõà zàãðàäñêà ðîáà áîæè" 

ÏåèYèíà (сад сами Арнаути) Êîðèíêà¦ ðàáà áîæèià öâhòà (сад ар!!) 

Ïàäãðuøà¦ ðîáà áîæèià Ïåþ (сад ар¦) Åzåðöå ðàáu áîæ¿þ Ìàðu 

(најљући ар¦) Iàíñêî ðîáà áîæ¿à Ëqêu (сад рим: Срба и пот:) Ëåñêîâà, 

ðîáà áîæ¿à Ïåòêà (ар¦) Ãîòîâuøà¦ ðîáà áîæ¿" Áîøêî (ар¦) 

Ãðüêîâöh¦ ðàáà áîæ¿" Åðèíu (ар¦) Ãàäèìëià¦ ðîáà áîæ¿è 

Ñòåïàíà (ар¦) Òîïîëiàíè¦ ïðåzâèòåðà Ìèõàèëà (ар¦) Ñuõàðåêà¦ 

ðîáà áîæ¿" Ñòåïàíà (ар¦) Ïåçàíå¦ ðîáà áîæ¿" Ðàäèâîià (пот¦) 

Ñåëî Ãuíüöàòå ïèñà Ñuëà è Äåìà ñâî~ ðîäèòåëå Ãuíèçà 

Ìàðêà, Âèòàíu, Íåäåëüêà, Uãðèíà, Ëàëîøà, Äàáèæèâü. È 

ñå Äuðîâàâèç ïèñà ñâî~ ðîäèòåëå ; Òîìà, Ñòîià, Ãèzäàâà 
(пот:) Свуда су туда, као и другом местима све саме потурице и Арнаути. 

 

Прибелешка са једног Триода: 

 

‚‚Ïðèäîýõü àzü ìíîãîãðhøíè âî #çÓ. ð Ó. ñ Ó. s Ó. “òîãäà 

öàðüñòâuþmu è wáëàäàþmu ñðïüñêèìè zåìëiàìà 
zâåðîëîâöu öàðu ïåðüñêîìu, w, ëþòå, w ëþòå, ãëàäà æå 
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è ìåòåæà èñïëüíè âüñq âüñåëåíq! “òîãäà ìëîãî 
õðèñòèàíè ïîìðüøå ^ ãëàäà è ìüYë.‟‟ 

 

Други натпис: 

 

‚‚Ïàêè u ëåòî z Ó. ðÓ. ï Ó. f Ó. íàñòàâøu ïðhñòàâè ñå 
áëàæåíè è ïðèñíîïîìíèàåìè Ñâåòhèø¿è ïàòðiàðõü 

ñðüáñê¿è è âhëèêè ðåâíèòåëü ñâ¦ ïðhñòîëà õà™è 
(тако) êvðü Ìàkvì ïðhäü íàâåäåí¿å wáèòåëè wêò¦ ê Ó. f 
Ó. äíåâè ã Ó. Yàñà èîmè áðåí¿þ ñàáðüøàåìuþ âà 
âåëèöåè öðêâè ñâ¦ êðàëþ Ìèëuòèíu Ñðåäüöh ðåêîìè 

ðâ¦ Ñîóèè íèòðîïîëèè ðâîåè ððáüðêîè.‟‟ 

 

Трећи: 

 

‚‚Ïàêè ïðhñòàâè ñå äàñêàëü Äèìèòð¿å, î, ïîìåíè 

ãîñïîäè iàê Ã  ûìu âü ëhòà #çÓ. ð Ó. ë Ó. âhYíà ~ìu 
ïàìåòü! Î ñåè ñâåòhè êíûãè ðüïèðàòåëü.‟‟   

 

Четврти: 

 

‚‚Ïàêè ñå ïðhñòàâè á¿âè ñûíü ~ìu äîáðè ðàáü 

äàðêàëü Ëàáü ýõà™¿à èðòî èíå zîâîíü¦ ‚‚Äèäåå‟‟ 
áqäè ~ìu âhYíà ïàìåòü; îõü, qâ¿è, zà òàêîâà 

ñüïèñàòåëþ, ñâåòèì áîæüñòâåíîìü êí¿ãàìü! Ïîñòèæå 

ìu êîíüöü ñúìðüòíþ u ìåñòî £àí¿åâî ì Ãöà ¿þë¿ià ê 

Ó.z Ó. äüíü âü ëhòî  #çÓ. ð Ó. ã Ó.‟‟     

 

На страни пише ово: 

 

‚‚Ñå áûñòü ïðè ïàòð¿ààðõu ñåñðáñêîìu êvðü Ìàkvìu 
ìíîãà ~ìu ëhòà âhëèêîìu qY¿òåëþ.‟‟ 

 

У тако званом барјаку, или стегу, Острозубском има 33. села и то: 50. Острозуб од Призрена 

северу 7 часова у планини са 50 к: а: п: са џамиом подигнутом над бив: срп: црквом. Село је у 

равници, а с једне и друге стране иду два оштра рида, или литице; те се ваљда с тога и зове 

Оштрозуб. 51. Беланица југоисточно 1. ч; са 50. п: а. 52. Блаце југоистоку 1/2, ч: 50. а: 10. п. са 

једном џамиом на развалинима св: Аранђела, још су четворе развалине од цркви са огромним старим 

срп: гробљима са натписима и разним украсима. 53. Гунцате југу 60. к: а. 54. Ладровиће јужно 1/2, ч: 
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20. п: а. 55. Тумичина јужно 1/2 ч: 28: а. 56. Бања јужно 1/2 ч: 50. а. Овде је врућа вода, око које су 

још из српских доба зидине упола порушене. У ову бању долазе из удаљенијих крајева, те се лече од 

разних болести. Близу бање стоје огромне урвине од бив: срп: цркве, и на њима још се познаје ово 

мало натписа: 

 

‚‚ † .... ^öà .... äqõà .... ñüzäà ñå .... ö Ó. v Ó. 
íÓ. .... wáüíîâè ñå è ïîïèñà âü äüíè 
ñâåòîðîæäüíàãî è ïðhâèñîêàãî êðàë" Ñòåôàíà 

Äðàãqòèíà âü ëhòü #sÓ. j Ó. î Ó. í Ó. ....‟‟         

 

57. Лопушник југоистоку 1/2 ч; 60. а: п. 58. Потрке југоистоку 1/2 ч: 20. п: а. 59. Орлате југоистоку 

1/2 ч: 20. п: а: 5. с. Овде је разорена огромна црква од онаквог истог камена какав је у Дечанима, а 

прича се да је ову направила мајка Душанова по смрти мужа јој и ту била као калуђерица. Овдешње 

су потурице направиле једну џамију, без викала, од њена камена. 60. Трпеза истоку 1/2 ч: 20. п: а. 61. 

Црнилуг истоку 1/2 ч: 25. а: 10. п. 62. Дреновац североистоку 1/2 ч: 50. п: а. 63. Доманек северу 1/2  

ч: 15. а: 5. с. 64. Турјаке североистоку 1/2 ч: 20. а. 65. Љубижда североистоку 1/2 ч: 30. а. Тако се 

зове: ''Љубижда'' и оно поље испод м  Ãра св: Марка на оно даље: ''Корижда,'' а испод Призрена, иза 

овог, опет ''Бузалољук. " 60. Црновране јужно 1/2 ч: 32. а. 67. Мируша северозападу 1/4 ч: 10. п. 68. 

Драгобиље северозападу 1/2 ч:, а од Острозуба 1/4 ч: 15. п.  

У подне не може човек да се наужива, у овем селу, милина, дивота и красота од разних 

њежних, дивних, и прекрасних мириса, који се сви слевају у један неописан. Село је на једној 

висоравни, на којој су и развалине од неких двораца и кула старих срп; а има и огромно старо срп: 

гробље с натписима. 69. Моралија западно 1/4 ч. 30. а. 70: Маџаре јужно 15. м. 30. а. 71. Јачиште 

северу 1/4 ч. 15. п. 72. Милановиће јужно са 60 а. п. и огромном од бив. српске цркве џамиом 73. 

Погаруша североисток 1/4 ч. са 60. а. п. и огромном џамиом. Оно је дошло у једну рупу опколеној са 

три стране не одвећ високим брдама. У овом селу постаје помињата река Топлуха и то састајањем 

млогих силних речица и поточића. Лети и зими ова је река увек врућа и топла, са чега је, ваљда, тако 

и прозвана, 74. Гориће северу 1/4 ч. 30. к. а. 75. Семетиште југоистоку 1/2 ч. 30. п. а. 74. Нишор 

истоку 1/2 ч. 35. п. а. 77. Крвосерија северу 1/2 ч. 30. п: а. 78. Добродољан југозападу 1/2 ч: 35. а. п. и 

одиста кому је тако име наденуо неје се преварио.  

Кад се уњ уђе не може човек описати дивоте, красоте жупних брежуљака и долина, у којима 

вечно сунце греје. У селу је до темеља разорио цркву Махмуд паша скадарски, кад је овуда купио 

војску противу Црне Горе, тада је се и сво село изтурчило, и овај је паша цео овај барјак изтурчио и у 

њему цркве порушио, и на место ових џамије подигао, а које је године то било не знају, само знају да 

нема више од 40. год. 79. Сеник северозападно 1. ч. 20. п. а. 80. Малишево или Малешево 

североистоку 1. ч. 20. а. п. 81. Караџица 1/2 ч. 15, п: на врху планине више Малешева, коју неки и 

зову ''Малешево планина.'' Овај је острозубски барјак најјуначнији у целој приз. нахији. Људи су 

чисти и прави Срби, но сви без разлике мухамеданци и већином говоре српски, а доста и шкипски. 

Кад год се нађе човек у њиховом друшству, они ни о чему другом не говоре: до колико је који 

укинуо глава; колико је се задужио, и колико одужио крви и т. д. Негледајући на то, ако им човек 

прибегне, чувају га и неће га издати ником, а тако исто и пролазећег кроз њихова села не дирају. 

Данак скоро никакви не дају цару, као и војнике.  

Пети је барјак, или стег, тако звани: ''Сухогрлски,'' и у њему је такође ових 33. села: 82. 

Љубижда. Од Призрена престолнице срп: краљева североистоку преко поља: ''Јагленика'' за 3/4 ч. 

долази се у поменуту Љубижду са 44. с.и 3.п.к. Љубижда неје ништа друго до продужен некадашњи 

Призрен српски. То сведоче урвине, развалине, називи места и све остало, што се овде налази. Тако 

идући из Призрена у тако звану махалу: ''Смолевдо'' крај пута стоје огромне урвине и развалине све 
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од тесаног камена негда бив. цркве св. Николе. Одавде се наилази на тако звано: ''Лобно место'' са 

којега су се краљеви, па можда по кадкад доцније и цареви, срп. јављали народу, издавали наредбе, 

објављивали своје пресуде, нарочито у кривичним парницама одобравајући, или уништајући ове, 

изречене краљевским и царским срп: судовима. Око овога стоје још и данас још 7. огромних, 

брестова а ту је била и црква св. Недеља.  

Мало даље од ове стоје урвине од треће цркве св. Јована Крститеља и то преко Љубиждске 

речице, која се веле зове ''Љубиждица'' Урвине су ове на једном узвишеном и одвећ здравом 

прекрасном чоту. Од њег су остали зидови по 1. хват високи, а из сред средине њене изникао је, још 

вајкада, па још и данас стоји, огроман орах, а око цркве још и данас стоји 19. огромних брестова, са 

једним огромним и прастарим дубом, који је мало ниже од ових брестова.  

Северу за 4. минуте од ових урвина стоје друге од 4. цркве, међу којима су најзнатније св: 

Ђурђа. Близу ових урвина стоје огромна и прастара два дуба, од којих је један сасвим сув и 

развалине од црк: св: Врачева Козме и Дамјана, која би се могла са неколико десетина дуката 

поправити, кад би их ово сиромашно село имало; код ових урвина стоје две повелике, али дивље, 

маслинке, које су можда некад биле питоме.  

Идући на исток, преко ''Тодосиног потока'' за један пушкомет, стоје опет урвине од цркве св: 

Николе. Од ове северу близу куће неког Петка Степанова Мишића стоје урвине од цркве такође, 

веле, св: Недеље: даље опет урвине од цркве св: Спаса упола оборене. На њу је навео воду, а из 

воденичка јаза хага Нахим хага, Турчин па тако исто и на цркву преко Бистрице, на стени званој: 

''Црни камен'' св: Аранђела а око њених урвина стоје огромна три бреста. Сама се ова црква зове 

Паљушска црква, даље развалине такође од цркве Св. Петке, за један пушкомет од св: Аранђела у 

самим развалимима и сада њивама. Око ње су 23. огромна прастара бреста нарочито ту, као и сва 

остала дрва некада и за доба срп: царева, посађена. Западно одавде стоје гробља Љубиждска са 

урвинама цркве св: Илије, код којих су два огромна бреста. Ниже је гробља: ''Цьрско путиште'' којим 

је цар ишао из Више града Лобном месту а за 10. минута северу од овог стоји огроман прастари дуб 

савршено као крст израстле му 4. гране из дебла. Крај њега, су два још огромнија од њега дуба и 7—

9, брестова. Овде је разорена црква Крстова, па код њених урвина у осим самим, и данас 

Љубижђани, кад носе крста, свете водицу, и око урвина ручају и т: д: 

Имало би се још млого којешта важног да се рекне, али избегавамо све оно што ће наши 

доцнији путници, ако бог да, описати. 83. Кориша са 36. с: и 50. п: 1/2 ч: од Љубижде под гором, а 

кроз сред села протиче река Бистрица. И Кориша данас неје ништа друго до некадашња само једна 

продужена улица од некадашње престолнице српских краљева Призрена. Бистрица тече из тако 

званих: ''Кабашких гора.'' Овде су развалине од св: Петра, са огромним гробљем, натписима и 

осталим; друге такође од цркве у потуричкој махали; на североисточној страни Благовести св: 

Богородице; четврте и пете св: Аранђела. Близу је села, идући од Призрена, један лепо отесан бео 

мрамор широк 4. а дугачак 5. аршина, кроз средину прорезан. У овој прорезетини стајао је 

надстражни стуб некадашње призренске бране, или некадашњих вратница. У Пећини св: Петра 

Хоришског, стоји још ово неколико писмена, у 5. врстица плавих на белом пољу  

 

(1) ìèh  íå  (2) èìàò (3) õîäèòè '(4) .. âü òìh (5).. âåYü... 
 

Мало више стоје ужасне и величанственодивне само узвишевој надчовечанској и управо 

божанственој сили и мудрости могуће их саздати измислити и направити, урвине, од огромне цркве 

св: Петра Хоршиког, коју је само велики непостежни силни Душан могао направити над самом 

безданом и ужасном провалиом речице Корише ставивши у средину амбиса стубове, који су 

подржавали ово огромно и непостижно здање, које су скоро сасвим утаманили азијски изроди. Још и 

дан данашњи познаје се дивни и чудновати тадањи српски живопис, сада непостижан за њихове 

потомке Србе, а и за остале изображене народе, а даље у једног православног чува се и данас, 

прекрасна, од белог мрамора, надвратна гредица, на којој је изрезано неколико срп : грбова, као: 1. 

двоглави орао, 2. грб укупног српског народа, крст са огнилама и царском порфиром, 3. грб Босне, 4. 
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Грчке, 5. Албаније, 6. Македоније, 7. Тракије, 8. Бугарске. 9. Бесарабије, 10. Угровлахије, 11. 

Далмације, 12. Славоније, 13. Срема, 14. Хрватске, 15. Тесалије, и одломци још од неких млогих 

грбова српских земаља  

У кругу, или венцу, ових грбова стоји већ изкварен, као и грбови, урезан упис, који гласи: 

 

‚‚ † Âü ñëàâq ñâ¦ åäèíîñqmüèí" è íåðàzähëíè" 

Òðîèöè âü ^ Ãöh íåñüzäàíîìü è íåðîæüäüíîìü âü ñûíh 
ðîæäüíîìü ^ ^öà èâü ñâåòîìü æèâîíàYåëíîì äqõu 
íåðîæäüíîì è íåñüzäàíîìü èñõîäåmåìü ^ ^öà ñüzäà 

ðå ðèè ðâ¦ è áîæüð“òâåìè õðàíü ðâ¦ 

âåëèêîìqYåíèêq âèëèêîìq öåëåáíèêq ñðïñêè¿å zåìëè 

Ïåòðq âü äüíè ñâåòîðîæäüíàãî ïðhâèñîêàãî è 

ñâåòàãî öàðà à Ó. Ñðáüëè~ì, Áqãàðîìü, 
Îóãðîâëàõè~, Îóãðîìü è Èìïåðàòîðîìü Ãðüêîìü è 

ìíîãèìü àñèèñêèìü è èíèìü è èíèìü ñòðàíàìü 

Ñòåôàíîìü Äqøàíîìü âü ëhòü #s Ó. w Ó. k Ó. à Ó. .... 
ïîòðqäè ðå î ðåíü ....‟‟    

 

Још има млогих и силних старина овуда, али нема ко, да их купи и изтражује. Оно мало 

свештеника и учитеља, што има, и што би могло да ради, не уме, нема ии појма, не сме и не може, а 

о неписменој светини нема ни спомена. Овој хвала у томе: ''што све нађено старо чувао као највећу 

светину, па било, или не, од каквог значаја. 81. Кабаш је за 20. минута истоку у брдима са 29 к: п: а: 

ужасних и највећих разбојника и зликоваца, који и живе само од разбоја, продавајући 

разбојнишством задобивене ствари чак у Ђаковици.  

Село се дели, по св: Петра и Марка црквама на две улице (махале), св; Петра прозвана због 

целе цркве и св: Марка због помињатог монастира св: Марка, у ком су два звона на прекрасној и 

великој звонари, коју је о свом трошку подигао и направио млого чувени и сваке хвале достојни 

патриот призренски Г. Сима Андрејевић Игуменов, слава му и хвала! У селу овом седи поглавица 

кабашког племена (фиса) старац, који је ратовао противу цара са Алијом Тепеделијом Јанинским 85. 

Грајковце (Греховце) североисточно 1. ч: са 35. к: а: и 10. п. 86. Ђиновце северу 1/4 ч: са 45. к: п. 85. 

Мушутиште (Мушетиште) истоку 1. ч: а од Призрена 4. у равници са 45. с: и 55. п:  

У сред села стоји огромна кула пашина подигнута од старе срп: а иза ове прекрасна и дивна 

црква са једним кубетом св: Бог Ãце, тако зване ‚‚Wäèãèòð¿à‟‟ ()'' задужбина св: 

цара Уроша, као што причају неки, а неки веле његове мајке, жене Душанове, царице и императрице 

Јелене. Покрај цркве, а уз планину, протиче река Бистрица и са оне стране њене у стени стоји 

целокупна црква, док је ова св: Одигитрије мало повређена, која се од вајкада зове: ''Матос.'' У ову 

цркву не може се никако другчије ући, нити јој се може прићи ма са које стране, ван да се са оне 

планине спусти на конопац, с тога нико незна: ни шта има, ни колико чега има у овој савршено 

целој, дивној и прекрасној цркви од тесаног мрамора? Одма иза ње југу иде улица (махала) тако 

звана: ''Драгићева.'' Св: Богородица Одигитрија скоро је поправљена и опет је хвала Богу пропевала. 

Осим ове две целе цркве има још 7. разорених. У св. Богородици Одигитрији у белом мрамору лепо 

је урезан овај натпис, којег нам је добавио један наш пријатељ пун сваког веровања: 
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‚‚ † Âü ñëàâq ~~äèíîñqmüèí" è íåðàzäñëüâí" 

Òðîèöè ïîYå ðå è ðüzāäà ðå áîæüàðòâüìè è 
âüñåñâüòüèè õðàìü ïðhYèñòè~ âëàäèYèöå íàøå 

Áîãîðîäèöå Îä¿ãèòðè~ èñ òåìåëèà. Zà ïðhâèñîêàãî 

êðàëh Uðîøà ñü òðuäîìü ¿ ñïîñïåøåíè~ìü £îàíà 
âåëèêàãî êàzíüöà. Äðàãîñëàâà ñü Öëåíîìü ñü 
ïîäðuæè~ìü ñâîèìü. È Ñü Ñòàíèøîìü ñûíîìü ñè è 

ñü¦ Àíîìü äümåðèþ ñè âü ëåòî #s Ó. w Ó ê ð å ì.‟‟        

 

Године несу добро снимљене. Овде је још један надгробни споменик са овим натписом, 

колико је се за сада могао да се сними: 

 

‚‚ #sÓ.† ì Ãöà àâãqñòà ä Ó. i Ó. äüíü, ïðåñòàâè 
ñå ðàáü  

õ î ö è ê à å  à Ó ^íü õëòà 

 

Ова поклопница стоји пред црквом. 88. Деловце источно у планини са 30.с: и 20. п.  89. 

Поповљане 1/2, ч: 35.с: 15. а. п. 90. Дворане 20. м: са целом старом црквом и огромним ст: срп: 

гробљем са разним натписима и украсима 40. с: 6. п. 91. Саврово јужно 1/4 ч: 15. п:  92. Враниће у 

планини 35.п. а  93. Мовљане северу 20.м: 32. с: 10. п. (Маховљане) са раз: цркве и старим срп: 

гробљем са натписима и украсима 94. Старавучина северозападу 1/2 ч: 12. п. 95. Речане јужно 1/2 ч: 

30. п: 12. с. има једну разваљену и једну иза села на брду малу, са једним кубетом од тесаног камена 

целу, цркву са натписом и огромним стар. срп. гробљем са натписима и украсима, али натписе не 

могасмо ни с цркве ни гробља добити. У цркви се на надгробној поклопници једва познаје ово 

неколико речи: 

 

‚‚ † Ñèè ãðîáü âî~âîäå Ñòåôàíà Äqøàíà à Ã. öàðà 
è èìïåðàòîðà Ãðüêîìü, Ñðüáîìü, Áqãàðîìü, 
Îóãðîâëàõîìü, Îóãðîìü, è Ð.... Ëåêå .....‟‟ 

 

96. Више Речана је Целогражда са 20: а. п 8. с: 97. Љутоглаве, југозападу од Речана 2. ч. са 14. 

с. Село се ово тако зове што река Љутоглава или, Љитоглавица излази кроз планине из језера са 

Љубетена. А прозвала је се Љутоглава ево из овог узрока: овчар неки чувао је овце на Љубетену, и 

сваке суботе клао је по једну овцу, те је бацао у језеро на Љубетену. Ову заклану и бачену у језеро 

овцу сваке недеље рано износила је ова Љутоглава река овде, па је овчарева сестра хватала и тако 

себи варила. Једне Недеље у место овце, њој ова река донесе кроз планине изубијану каљаву и 

рањаву мртву главу братњеву; те она кукајући назове ову реку Љутоглава, од које се и село тако 

прозове. 98. Цапарце 1/2 ч; т: 12. с. 12. п. 99. Гељанце 1/2 ч. 15. с. 100. Обтеруша северу 1. ч. 25. с. 

106. п.  
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На сред села стоји џамија од потурчене цркве, а крај ње извире такав студенац, на коме меље 

неколико воденица. Сво је село опкољено све самим прекрасним виноградовима, које све имају само 

потурице, а за њих не дају ни богу колача, ни цару харача. На крај села стоји разорена црква св: 

Спаса са огромпим ст: српским гробљима са силним натписима. На овом месту купи се сабор на 

Спасовдан тако звани овде мали. И код ових је урвина лековита вода, као и код оне џамије, или 

потурчене цркве. Овом водом, код ове раз: цркве, лече се и турске жене, а православне долазе чак и 

из тетовске, скопљанске и приштинске нахије, те се лече. 101. Злочисте (Зочисте) са 45. с. и 20, п.  

Овде је помињата харана црква св. Врачева Козме и Дамњана. Са јужне стране села, које је у 

дољачи, извире лековита вода, од које постаје цела речица Зочиста, или Злочиста, Злачеста, на којој 

млоге воденице мељу. 102. Сопина северу 1/2 ч. 40. п. и 12. с. Знатно са врло добре и прекрасне 

пшенице, 103. Лешане југоистоку 1. ч. има џамију направљену на урвинама од бивше српске цркве, 

30. п. и 18. с. 104. Трње југозападно 1/4 ч. 5. с. и 7. п. 105. Пчинадија (Шпинадија) југоистоку 1/2 ч.  

4. с. 6. л. 106. Новаке северу 1/2 ч. 15. а. л. 107. Вележа западу 1. ч. има један огроман, за време 

царева и краљева срп. усађен, јавор, испод којег извире вода: ''Вележа'' од које је и речица тог имена 

Вележи, и Велешица добила своје име 12.с. и 8.а.л. 108. Непробиште североистоку 2. ч. 25. п 109. 

Студеничане северу 1/2 ч. са 75. п. и 19. с. имају џамију од бива: велике и огромне цркве. 110 

Раштане југоистоку 3/4 19. п. и 6. с 111. Пећане североистоку 1. ч. 30. п. На сред села стоји 

целокупна, од тесаног мрамора црква, само што јој је небо препукло, јер су јој олово са крова 

скинули Турци, па ове дан: потурице, док беху православни пре 82 године, препокривали су је 

каменом. У цркви је на једној поклопници, ово мало које како снимљена натписа:  

 

‚‚ † Ñèè ãðîáü Äåñïîòà Ñòåôàíà ñûíà äåñïîòà 

ãüuðüãû" Áðàìêîâèêà‟‟ 

 

Више се неје могло преписати, с тога што су потурице хтеле да убију у цркви преписаоца. На 

мраморној илити, више западних врата изнутра прекрасно је и дивно урезан овај натпис: 

 

† Ñüòâîðèæå ñå è ïîïèñà ñå ñüè ñâåòè è 
áîæüñòâåíè õðàìü ïðåñâåòëå âëàäèYèöå íàøå¿à 

Áîãîðîäèöå ïðèñíî ähâè Ìàðè âüâåäåíè~ ñâåñâåòiå 

Áîãîðîäèöè âü äüíè áëàãîYüñòèâàãî è 

õðèñòîëþáèâàãî è ïðåâûñîêàãî è ñâåòîðîäíàãî 

Ãîñïîäèíà âñåñðáüñê¿à zåìëè è ïîìîðèþ äåñïîòà 

Ãüþðüãü¿à è äåñïîòèöè Åðèíè è ñûíîâ èõü ñ 

ãîñïîäèíà Ãuðãü¿à è Ñòåôàíà è äåñïîòà Ëàzàðà è 

äåñïîòèöè Öëåíà âî ëhòî sÓ. ÷ Ó. s Ó.‟‟ 

 

112. Заплужане 3/4 ч. 30.п. имају џамију од разорене старе срп. цркве. 113. Дуље северозападу 3/4 ч. 

у равници 26.п.а. 4. с.има један велики хан на путу 114. Сухарека источно 1.час у равници имају 

стару кулу са звонима на којим избијају часокази, и џамију од бивше српске цркве, без викала 46.п. и 

24.с.  

Овде је и стег, или барјак, овог среза, у коме су све сами чисти Срби, јер и које смо 

напоменули као потурице и Арнауте они сви говоре само искључно и најчистије српски па тек 

покоју и споредно наопачке арнаутски.  
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Ополски стег, или барјак, од Призрена југу за 3.ч. долази се у село овог стега 115.Брезња са 

100. к. а.п. имају и џамију подигнуту од урвине цркве св. Јована Крститеља  11б. Бучесело 1/4 40.п. 

117. Плавље 4/2 (?) ч. 70.има џамију од потурчене срп. цркве 118. Рењце 1/2 20, п. 119. Капре 20. м. 

30. п. 120. Зјум 1/4 ч. 30. а: 121 Белобрде 1/2 ч. 60. п. 122. Брутен 1. ч. са две махале 75. а. п. 123. 

Златере 1/4 ч. 50.(?) п 124. Бља 1/2 ч. са три улице, или махале, од које се једна зове Прифте т. ј. 

Попова 45. а. 125. Заплуже 1/2 ч. 40 п. 126. Брадосан 1/2 ч Овде је била пећина св: Петра и св: Марка 

120. п.а. 125. п. са џамиом коју је Кукли бег подигао од цркве св: Саве. 127. Беглере 10. м: Кукми-

бегово село са 16. с: 13. п. 128. Куке 10.м: п: а. 129. Косовце 1/2 ч: 32. п: а. 130. Плехини 1. ч: 35. 35. 

п:а:  

Сад долази Љубљански стег или барјак, 131.Влашња од Призрена западу 1. ч: у равни са 10.к: 

п: и џамија. 132. Поулице 1/4 ч: 20. а. 133. Хоча заградска (Хоџазаградска) од Призрена 1. ч; од 

Послице 1/4 са 60. п. имају џамију потурчену цркву Успења, и целу цркву св: Николе. Знатан је овде 

''Мутник'' поток који је и лети, и зими, и у свако време страшно мутан, и са тога се тако, ваљда, и 

зове 134. Белуша 1/2 ч: 60. п: а.135. Љубичево 1/2 ч: у брду 80. п: а. 136. Ешково 1/4 ч: 35. п: а. 137. 

Лез 1/2 ч: у брегу под планином ''Цвиљеном'' спрам Призрена са 20. к: п.  

138. Кустендин (Куштендин) 1/2 ч: 20. к: п: а. Село је такође у брегу, но има и лепих равница. 

139. Лесковац 1/4 ч: истоку 4. п. 140. Спружа 1/2 ч: у брегу, а има у долини добрих њива са 45. п: а.. 

141. Јабланица 1 1/2 ч; више Призрена са 60. к: п: које су пре 15. год потурчиле цркву св: Атанасије. 

142. Локвица 1/4 ч. са 55. с: и 15. п. Има у урвинама једну цркву са натписима. 143. Манастириште 

више Призрена 1. ч: са 48. к: п у њему, стоје и данас троје урвине од три цркве и 4. од  м  Ãра и 

огромних бивших урвина ћелија бивших монастирских, црквених, као и светских разних зграда. 144. 

Небребоште. 1. ч: 58. п. 6. с. 145. Љубиње са две улице (махале) тако зване Г. и Д. има120. к. с. на 

дивном и прекрасном месту са 13. огромним и разним урвинима од ст: срп: цркви и монастира, и са 

огромним старим: срп; гробљима са натписима и многим разн: старим срп: украсима и шарама на 

споменицима. На једној урвини пише:  

 

‚‚† Èzâîë~íè~ìü ^öà, ïîñïhøåíè~ìü ñûíà è 

ñüâðüøåíè~ìü ñâ¦ äqõà âü äíè ñâåòàãî è 

ñâåòîðîæäüíàãî êðàëà âüñåñðüïüñêè~ ïîìîðüñêè~ 

ïîäqíàâüñêè~ è qãðîâëàõèñêè~ zåìëè Ñòåôàíà 

Îóðîøà âÓ. Ìèëqòèíà ñüzèäà ñå è ïîïèñà ñè ñâ¦ 
áîæüñòâüíè õðàìü âåëèêîìqYåíèêà Yþäîòâîðüöà è 

âüñåãäà ïîáhäîíîñüíàãî âî~âîäè õðèñòîâà Ãåwðãè" 

òðqäîíü è ìàð ....‟‟ 

 

На другим урвинама пише:  

 

‚‚.... ñâåòîðîæüäüíàãî êíåzà âëüêà ñûíà ñâ¦ öàðà 

Ëàzàðà .... ëhòî #s Ó. ÷ Ó. i Ó. .....‟‟    

 

Љубиње је дивно и прекрасно село, а још на дивнијем и прекраснијем месту, под самим 

Шаром планином, крај које тече речица Љубињица пуна пастрмки и осталих свакојаких само од 

одабраних и редких риба. На једном вршку стоје дивне, огромне и величанствене урвине, веле, од 

бив: женског м  Ãра, на којима се још познају трагови од прастарог срп: живописа и светитеља од срп: 
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боје и у срп: оделу. Од ових урвина једна потурица и данас чува иконе, књиге и остало, и сачувала је 

бео дивно урађен мрамор, на ком су урезана ова писмена: 

 

‚‚.... âüñåïðåYèñòè" íåïîðîYüíà è ïðèñíîáëàæåíà 

áîãîðîäèöå ïðèìè ïðèíîñèìî~ òè ìîëåíè~ Íåäè ñü 

ñûíîìü Ìàõàèëwìü êðàëèöåþ âüñåñðüáüñêè~ 

ïîìîðüñêè~ ïðèäqíàâüñêè~ zåìëè .... s Ó. ô Ó. k Ó. ï Ó. 
....‟‟    

 

146. Речани више Призрена уз Бистрицу, једни веле 2 1/2 ч: а други 3. ч. хода, а иза 

Дрванграда, Дрвановог града, а и Дрвенграда са 30. п. 1. с. О овоме селу и његовој околини, као и 

становницима, рећићемо коју доцније, кад будемо говорили о путу из Призрена у Тетово. 147. 

Живјане (Живљане) 1/4 ч. 8. с. 148. Плањане истоку од Призрена до 3. ч. 30. с. и 8. п, 149. Срецка 1/4 

ч. 80. с. дели се на 4. улице. Има прекрасну цркву св. Николе, а нарочнто скоро подигнуту, 

прекрасну и дивну школу, али на велику нашу и општу несрећу, школа је сад затворена, јер је се 

патриот призренски обећао о свом трошку послати учитеља, сељани то једва дочекају, свог дивног 

учитеља одпусте, а патриот за 2. год. не шиље другог; тако сада пропада и здање и толики досадањи 

неисплативи труд ових дивних и прекрасних Срба. 150. Драјчиће 1/2 ч. на брду у прекрасној тако 

званој: ''Сиринићској жупи'', са 50.с.3.п.  

Овде седи поп средачки, а у околини се лове: срне, срндаћи, јелени, кушуте, дивљс свиње, 

ћурке, кокошке, фазани и остала прекрасна на другим местама ретка зверад, међу којом се налазе и 

хрђаве као: дивље мачке и рисови, вукови, медведи и остала.151. Мутниково (Шушниково) 1.ч. 15. п. 

60. с.са развалинама прастарих срп. цркви и монастира, гробља стара срп: и других зграда. 152. 

Стајковце 15. с. 153. Горњосело 1. ч: од Шушникова 15. п. и 75. с. 154. Јажинце 2. ч: североистоку са 

60. с. 155. Севце у планини са 120. с. новом црквом св: Николе. 156. Врбичане североистоку од 

Призрена 2 1/2 ч. 30. с. 157. Новосељане ниже Врбичана, а више Призрена 1.ч. 20. п. с. 153. Дојнице 

(Двојнице) северу 1/2 ч. 30. с.  

У овом селу роде најбоље и веће крушке у целој турској царевини. На сред је села огромна 

прастара буква, а под њом урвине од бивше огромне цркве св: Петке Параскеве Српске, и сво село 

слави ову св: Петку. На урвинама више западних врата, пише: 

 

‚‚† Èzâîë .... äqõà ñüzèäà ñå è ïîïèñà ñè 

ñâåòè è áîæüñòâüíè õðàìü ñâåòû~ Ïåòêè Ïàðàñêhâè 

ððüáüðêè~ âü ä™üìè ðâåòîðîæäüìàãî è âåëèêàãî 

êðàëèà âüñåñðüáüñêè~ ïîìîðüñêè~ ïîäqíàâüñêè~ 

zåìëè Áîäèíà ðåêîìàãî öàðà Ïåòðà áëüãàðüñêàãî âü 

ëhòh #s Ó. õ Ó. ãÓ. èíäèêòèîíà ã Ó. êðqã ñëüíöq .... 
ëî .... àíèìü.‟‟       

 

159. Скоробишта 1/4 70. п. У овом су селу троје урвине од старих срп: цркви, а ове потурице 

као и све горње потурчиле су се пре 110. год: и данас дани не раде на српске свеце, а и венчавају сс 

само у недеље, а не петковима. 160, Грчаре 1/2 са 30. п; и оне, као све горње потурице, не знају ни 
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речице, ни турски, ни шкипски, но говоре врло чисто и лепо српски, али тако оштро и брзо: да се из 

далека чини, као да је неки други језик, па и из близа. 

Они говоре као и Црногорци и сви наши планински, а независни Срби, онако певајући, те их 

је с тога и теже разумети, тим још теже што чак и целе реченице једним душком изговарају. Држим 

да бржег говора нема на свету, бар колико ја знам. Њих махом уче и постављају за хоџе: јер бољих 

викача нема у свој царевини, као и хрвача, о чему ћу говорити кад дођемо на стег горански.  

Сад имам да наведем причу хоџе Љубињског у новој џамији на сред Љубића, или Љубињића. 

Беше то петак, кад смо се и ми увукли у џамију, те онако, чучећи на смрдљикао овнуској кожи и свп 

накострешени, слушали беседу дивнога и величанственог хоџе, човека од својих по изгледу тек од 

50. а у самој ствари од преко 90. година, правог старог Србина из неманићског доба а у правом срп. 

оделу. То је био диван и у напун човек, са дугом проседом и иначе више белом брадом, дугим 

брковима, лицем и т: д: а румен као тек разцветала ружица.  

Он поче овако: ''Е чујете ли Турци моји кардаши? У почетку бог створи човека и даде му 

помоћницу Хаву, и даде му живети тријес година и рече му: да царује на сваку ствар и све да га 

служи. Човек му благодари. Други дьн створи мьгаре и мьгарету даде триес године да живе и да 

служи човека; но мьгарьц рече: ''боже млого ми је да служим и живим 30. год: него преполови на 15. 

год!'' И бог виде да је млого узеде мьгарцу 15. год: и додаде човеку. Човеку допуни се четрес и пет. 

Трећи дьн створи бог пца, даде му живот триес година и рече му: ''да чуваш човек!'' но поче пцето 

спрам бога плакати: ''боже преполови ми петнајесе година! Доста мене 15. година човека да чувам от 

зла,'' и виде бог пцетов плач и разкајав се бог от пца узеде 15. год: и даде човеку; и учини човеку 

година шесет. Прође трећи дьн, а четврти дьн начини мајмуна и даде му живот тријес година и рече 

му: ''мајмуну, ти да се играш сьс човека и с тебе човек да се весели !'' Но мајмун поче сам себи да 

туче у главу молећи бога: ''боже, доста ми је 15. година да живим, да се играм с човеком, умали ми 

15. година!'' и виде Бог да је млого мајмуну и умали му 15. и даде човеку; и учини се човеку 

седамдесет и пет. Тако сваки човек док дојђе до 30. год: царује сам себе и свако њега слуша; а кад 

дојђе у четрес и пет година, то су мьгарске године; па за то како мьгаре, слуша и вуче тегобу и 

надгледује кућу и децу. Кьд дојђе до 60. година, он почне на свакога као пьс, да се режи и да се 

љути; јер су му пасије године допрле. Кад дојђе до 70. године почне да се грбави и оглухнује; очи му 

се умаљују, и деца почну с њега да се играју, као с мајмуна, и суд га нефаћа.''  

Цео овај стег зове се осим ''стег Љубинићки'' још и главно ''Жупа'' и ''Жупа срецка,'' па и 

''Сиринићска.'' Сиринић је од Призрена на североистоку за 6. ч: даљине, дугачак је преко 6. а широк 

како где, од 1, 2 и до 3 часа хода, лежи међу планинама и то од севера Неродимским {Породимским) 

од југа Сиринићицом, или тако званим Сиринићским планинама, огранцима Шаровим од којих је 

највиши врх Љубетем; са запада Русицом планином; а са истока допире до Косова и то овог 

хумистих окрајака. Од Качаника је 3. часа Косовом до Сиринићских планина са својим огранцима, 

па све до на исток оним планинама, пошто се споји са Шаром као њени окрајци, за 7. часа хода 

долази се на планину Коритник, такође окрајак Шаров, са ове се пролази на Паштрик близу 

Призрена а са овога на Додонске па на Краљевац и Краљевске планине, окрајке, Плеша, а са ових на 

Рожајске планине, или Мокругору.  

Ове све праве као полумесец и опкољавају предео Подрим, или стару Метохију, дугачку: од 

планине Русице па до Мокре преко 18. а широку од 1 па до 7. часова хода. Од севера и југа 

опкољавају ову полумесечну равницу: Мокрогорске планине са својим разним огранцима . Од 

источне опкољавају ову: Чичавица, Дреница, Девич Клисура, Миланац и Ораховица планина. Кад се 

стане на среди подримског предела, међу Ђаковицом и Дечанима, тада нам у источном угљу дође 

село Мушутиште и Речане, призренске, а у западном пећске нахије, Пољане, која су идући правцем 

преко окрајака, Подримских и Орлатских брда једно од другог удаљена свега 10. ч: хода; а идући 

средином лука, или полумесечне савијености, око 18 часова хода.  

Оставивши Сиринићску, или међупланинску жупу, и стег и њене окрајке, сама стара 

Метохија, или садањи Подрим, удаљен је: од Неродимља 3. од Голеша 8. Чичавице 3. часа и граничи: 

од севера пределом Малим Колашином и Бањском, од истока Девичом Црнољевским Орлатским и 
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Сиринићским планинама, Чичавицом и Дреницом; од запада Плавским, Гусинским планинама и 

Малезијом скадарском и призренском. Продужава се са североисточне стране и свршава се 

југоисточно у простору од 22 ч.  

Прави Подрим опкољавају горепоменуте планине, са својим млогим и силним окраицима, те 

се с тога он и дели на два главна дела: на Подрим равни, између поменутих планина, и Подрим 

брдовити захватајући оних 4. часа окрајака гора. Кроз њега протиче Бели Дрим, који извире из 

Мокрогорских планина и њихних огранака, више Пећи за 5. ч. и тече крај источних ти гора, тек 

пробив се кроз Градиш брдо испод Шванског моста, тече дивном равницом Равног Подрима, који се 

сужава Паштриком и Коритником, па крај ових текући даље улева се у Црни Дрим. У Б. се Дрим 

улева, спрам планина Орлатских река Исток, који такође из поменутих планина извире и тече 

северним делом Подрима.  

Исток је овде најбржа река, те с тога често и па млогим местима тече и четвороструко. Даље 

Топлчуха, Мируша, Рибник Прилепац, Пећска и Дечанска Бистрица, Јуник Јагоштица, Прилепац 

Клиновица, Девич, Студеница, Јабланица, Ђурђевик, Краљевица, Ђаковица, Сухарека и осталих још 

преко 40 других. и разних на под разним именом речица и потока теку на све стране Подрима; те га 

свуда и на свим крајевима просецају и чине одвећ плодним, а он је бар на 1200 стопа нижиј од 

Косова, са чега је у њему и топлије. Као што смо рекли, њега просецају својим токовима,  као и 

Косово, реке: од југа, истока, запада и сјевера, док Сиринићски предео просецају, главне реке, само у 

два главна правца и то на југ и запад. Из једне и исте планине извире Лепенац, који тече донекле 

истоку, па обрће после право југу и више Скопља улева се у Вардар, или стару српску Велику; 

Бистрица, која тече северозападно, те пролази кроз Призрен и улева се у Дрим. Подрим је, или 

некадашња стара Метохија, био најплоднији и уређенији крај у целој северној системи шарских 

планина, а сада се скоро равња и мери и са јадним и чемерним планинским и кршевитим Сиринићем.  

Не гледајући на сва богатства и блага, која би се из њега могла црпсти, да има радничких 

руку, и да га ни су махом преузели мухамеданци, на њему и данас рађа: најбоља и особита нека 

одвећ крупна и бела пшеница, јечам, овас, кукуруз, или царевка, а и коломбаћ, ситна проја, а по 

брежулцима прекрасно грожђе још из доба српског, из кога се гради далеко чувено вино, Подримско. 

Планине су све покривене: са растовом, грабовом, буковом, брестовом, тополовом, јасеновом и 

тополовом, а по пећским и дечанским, још и кестеновом, боровом, и јеловом, шумом. У равници 

има, још из срп. доба: јабука, крушака. вишања, трешања црница, (дудова) и т. д. а по окрајцима 

источних планина, и леве обале Б. Дрима, осим јабука и крушака и т. д. још прекрасних и 

чудноватих одвећ крупних и сваке боје трешања, које је све још из доба српске независности.  

Још је знатна ствар да се сва воћа обдржавају, само донде и онуда куда се још налази 

православних Срба, чим се ови потурчене. Овуда се; и то поизредка налази и црнослива или 

Маџарки о којима се, као и у нас, прича да су тобоже некада Маџари дотле допирали и владали, 

докле допиру ове шљиве, као њихове изкључне својине. Оне су овуда (као и по свој правој Србији) 

врло велике реткости. Не гледајући на све казано Подрим данас једва се узвишава над Сиринићем, и 

не гледајући што је Подрим сам Бог тако дивно и прекрасно снабдео свима красотама и дивотама, 

као ни на то, што је у Сиринићу сам камен и крш, и што само топлих година роди понешто мало 

жита, јечма и кукуруза и т. д.  

Сиринић опет зову плодним и земљом, у којој је мед и млеко. Осим кршевитих и каменитих 

неких окрајака шарових и љубетенових, остали су покривени разним растењем само хладнијег појаса 

и малом крџавом шумском прекрасном травом, коју пасе тетовска, призренска, скопска приштинска 

и т. д. стока а нарочито козе краве и овце, које дају долекочувени и славни Сиринићски сир, док са 

оне стране Шара и његових свију висова, окрајака, добија се, и то скоро и искључно од крава, опет 

далекочувени ''Шарски сир'' који се ни у чем не разликује од швајцарског ван, у том што је од њега 

далеко бољи. Напротив овде, и са ове стране Шара, са велике хладноће, говеда су и коњи врло 

редки.У Сиринићу не може да опстане никакво друго воће, до јабуке и крушке, па и ни наше шљиве, 

а о трешњама, грожђу и т. д. неје ни мислити.  
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Благодарећи српском православном живљу, Лепеница Лепенац, и Бистрица, а нарочито први, 

препуни су разних ваљавица које ваљају и бију белу свиту, чоху, и сукно; и то све ради наше 

женскиње. Становници Сиринића од како им је још Мурат, пре битке косовске, издао ферман на 

сопственост земаља, што су му приморани хранили војску, па све до данас имају сопствене земље, и 

несу тако јако угњетени као по осталим местима. Од 10 целих старих цркви свој овој околини, једну 

је зидао још краљ Урош. У целом Сиринићу ових је 11 села, која и састављају Стег, или барјак 161. 

Врбаштица.  

У ово се село долази идући из Мушутишта прешав мушутишку планину тако звану 

Мушутицу и тако звану Стражу на којој су и до данас разорене, а и скоро целе куле градићи од 

старих српских стража. Једна се кула још и сад зове ''Царева стража'' одкуд је се и планина тако 

прозвала, на којој су ове оволике силне развалине. Село је у једном амбису, кога опкољава 5 цланина 

и то: Црноврх, Црнобог, Балван, Смол, Стража на којој су поменуте развалине и Љубатен, на ком је 

огромно и страшно језеро, из кога и Бистрица и Лепенац извиру Има преко 50 срп. к. с урвинама црк. 

св: Илије, коју је, веле, подигао некакав срп. краљ Светозар, као што гласи потпис у једнога, а ми га 

не могасмо добавити никако. Ове су развалине под огромном прастаром буквом, под којом је и 

лековити студенац.  

Друга такође у урвинама св. Петке коју је подигла жена Немањина, 162. Штрбце са 120 с. Има 

целу црк. св: Николе, која пева, а друга испод пута св, Јован Крститеља. Више је села огромна 

планина, ''Шаторица'' где су били шатори, краљевских чобана, и на њеном је врху бездано језеро од 

два пушкомета дужине и ширине, 163. Беревце 1/4 2 .68 с, са црк. св: Петке подигнута на старом 

темељу. Више је цркве један чот са 150 старих дубова, а више овог је планина, Јаловарник тако 

прозвана, што су у старо доба на њој пасле јалове овце но оне које су год овде само по један месец 

пасле, јагњиле су се, а тако су исто чиниле и неродкиње жене, које су такође по борављену, неког 

времена на овој планини рађале. Говори се да су ту били неки незнабожачки храмови. Из овога чота 

извире Мала Лепеница или Лепениац, са врло дивном и прекрасном старосрпском краљевском 

рибом. 164, Готовуша 1/2 ч. 120 с.  

У дну је села урвина од Успења св. Богородице са огромним ст: српским гробљима и силним 

и млогим натписима али их не добависмо. На сред је села читава црква св: Спаса само испуцана и 

такође са натписом из доба стар. српског, са гробљем али и овај не добисмо. Има веле и старих 

књига и још млогих других старина. Село је са јужне стране Љубетена. 165. Драјковце југоисточно 

1/4 ч. 15, с. 13. п: са црквом Младенаца или 40. Мученика. 160. Фираја 1/4 ч. 19 а. 167 Брод 1/4 ч. 50 

п 4 с. Преко Лепенца у једном камену стоји у урвинама црква св, Петра српског са натписом и 

огромним ст. срп. гробљем; обоје са натписима али се ови никако не су смели да препишу. До цркве 

је још и данас тако звана ''Црквена њива'' коју потурице не дирају и не ору, око цркве је преко 200 

дрвета орахових. Источно од урвина стоји још и данас огроман црквени ''3абел'' или забран, са преко 

600 огромних и прастарих из срп. доба дубова. 168. Семање 1/4 северу са 16. ч. а. Кроз сред села 

протиче речица тако прозвана ''Вошарьц'' што је у свака доба године мутна. У сред села је у у 

урвинама срп. црква са живописом и натписом, али се не може добавити. 169. Коштањево 

североистоку 1/4 ч. са 20 п 15. а.  

У сред села стоји скоро читава црква св: Илије са живописом, натписима, гробљем и осталим; 

али се и одавде не добише прастари: наши натписи. Каштањево, или Кестењево прозвало је се с тога, 

што је ту било кестење срп. владаоца 170. Вича 1/4 ч. ниже са 65. с и 4. п: На западу је разорена црк. 

св: Димитрије са гробљем прастарим српским с натписима и другим украсима кулама и т.д, Кроз 

сред овог, села протиче Коштањевска Бистрица река са прекрасном пастрмком. 171. Д. Битиња 

југоистоку 3/4 ч 40. с. 4 п. са читавом на сред села прастаром црквом св: Тодора.  

У пољицу једном стоји огроман крстати камен, али скоро као цео брег, или брдо како, те се с 

тога и зове, ''Крст Камен.'' У селу се једна улица зове ''Поповце'' која и данас има православног 

свештеника, а одавде је у време највећег насиља и турчена, један једини свештеник поповао у 

Сиринићу, те се с тога и неје изтурчио. Одавде је за 1/2 часа хода до планине тако зване ''Царевац'' на 

којој је једна преголема са најбољом и мирисавијом травом дивна и прекрасна њива такозвана: 
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''Њива Царева'' у које је дивна и чудновато студена здрава и лака вода, или цела речица ''Царевац''. 

Од ње је постала цела речица ''Царевац'' која тече доле кроз Мушутиште и улева се у Сухоречку 

реку. На планини Царевцу, и данас се познају дворови Неманића, у којима су становали кад су овуда 

лети ловили и т. д. а ниже је тих урвина од тих Неманићских дворова и урвина од разорене цркве св. 

Петке са овим натписом:  

 

‚‚† âü ñëàâq è Yüñòü ~äèíîñqmíè" è 

ìåðàzähëüìèià ïðhðâåòè" òðîè‡ôè ^ôà ðèìà è ðâ¦ 

äqõà ñüzäàõü ïîïèñàõü è qêðàñèõü ñè ñâåòè è 

áîæàñòâüíè õðàìü ñâ¦ è âüñåõâàëüíîè ìqYåíèöè 

Ïåòêè ðåêîìè Ïàðàñêåâè ñðüáñêîè äümåð 

ïðhâåëèêàãî ñâåòîðîæüäüíàãî êðàëè" âüñåñðüáüñêè~ 

ïîìîðüñêè~ ïîäqíàâüñêè~ zåìëè Ñòåôàíà Îóðîøà 

öàðèöà êðëà Åëåíà íàðåYåíèà Zîðèöà âü ëhò † s Ó. 
wÓ. .... èíäèêòèwíà è Ó. êðqãü ñëüíüöq å Ó. ëqíèè ñü 
ïîòðqäèñìü ïðåâèñîêàãî .... öàðà Áîëüäâèíà 

....‟‟      
 

Овде су се сабирали у стара времена велики сабори из околних нахија. Одавде се лепо на 

истоку види Качаник, а на западу призренска, ђаковичка и пећска равница, а нарочито дивни и чудни 

Високи Дечани, такав су поглед са отворена места тражили наши стари владаоци и на њима градили 

своје дворце и дворове. У народу се прича ово: колико је који краљ српски владао, толико је подизао 

м  Ãра и градића у којма су му били дворци. 172. Г. Битиња 1/4 ч. 8 с.26. п. На сред села стоје огромне 

и дивне урвине од тесаног мрамора  цркве св.Ђурђа, са огромним праст. срп. гробљима натписима, 

шарама и украсима и т. д. на обојим. Мало даље стоји од 8. стопа висок једноставан камени крст 

надгробни веле, сав исписан али натпис не могасмо добити 173. Шушиће северозападу 1ч. 30. с. и 4 

п. Са северне је стране високо брдо ''Караџина'' а са јужне ''Рогопеч''.  

У време владе Јашар паше у Приштини Рустем паша призренски продао му је скоро сву жупу 

Сиринићскуј, те од тог доба подпадне под управу приштинску. Мушко и женско одело једно је исто 

као и у другим крајевима српским и у овој сретачкој жупи као и обичаји и све и сва српско. 

Мушкиње се махом занима разним занатима, и нарочито су врло ваљани: зидари, качари и т. д а 

особито су врло вешти и ваљањи гуслачи и певачи наших прастарних митолошких и јуначких 

песама.  

На бадњи дан, као и свуда, врше своје обичаје, чекају док прегоре унакрсни бадњак, баба 

квоче идуће напред, а деца, ухватив се за њу и једно за друго за њом пиучу; те тако обилазе торове, 

амбаре и т. д. где их посипају житом и т. д. Кад дођу до наћви, баба их поспе брашном говорећи: ''да 

обеле  Ãте сви и цео род овако као ја, и да сте још бељи!'' штоће рећи, да живе дуго, као она, и још 

дуже и т.д. Пошто се врате поседају око ватре и чекају кад ће прегорети бадњак, изувају опанке прво 

с левих ногу и бацају што могу више у вис, па вичу: ''дај боже високи берићет да порасте!'' домаћица 

узима прегорени бадњак удара га о огњиште и после купећи један по један угљен и метајући на пеку, 

под којом је чесница говори; ''ови угљен постављам за чесницу, пченицу, печеницу и т. д. кажи боже 

какви ће бити берићет у пченицу? ови за јечам турам.'' и т. д.  

После тога бадњаков угарак поспе вином говорећи: ''огневите главе, ја те појим с црвеним 

вином, а ти мене, моју дечицу, и кућицу, мој род и све ришћане са пријатељима и частима, 
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берићетом за целу годину ''и т. д. Пошто тако сврши, ходу и вечерају, а после вечере враћа се и гледа 

у пеку, на који је се угљен од углевља разгорео, па био чему, при оном разређивању угљена у говору, 

намењен биће добро и срећа, који не, хрђаво. Мушкиње гради угаљ (ћумур) и граде особито лепе и 

дивне ковчеге.  

Стег Љумански има свега ових својих 18 села: 174. Жур од Призрена југоистоку 3. ч. са 120. к 

п. имају лепу џамију подигнуту од црк. св: Стефана ђакона. 175. Врбница 1/2 ч. 80. а. п. 176. 

Добрушт 1/2 13. п. а.. 177 Морине 1/2 ч. 45. п. а, 178. Барловце 1/4 30. к п. а. 179. Џећи 1/2 ч. 25. а. 

180 Шахија северу 1/2 ч. у шуми 15.а. 181. Прбреће 1/2 ч. 30. а. 182. Штићни 1/2 ч. са џамијом 80 п. и 

40. а 183. Биџа (Бица) 1. ч. са џамијом од цркве св. Варваре 80. а. 40. п. 184.. Реџепија 1/2, ч. 10. а. 

155. Гостил 1/2 ч. 20 п. 186. Нанг југу 1/2 ч. 25. а. 187 Колесњан 1/2 ч. са џамијом од цркве срп. св. 

Илије и 90 1/2, п. а. 188. Имуште 1/2 ч. више горњег села у планини 55 п. 189. Лосња северу 1/2 ч. са 

џамијом од старе српске цркве св. Спаса и 70 1/4 п. а. 190. Калисе 1. ч. са џамијом од потурченог св. 

Спаса и 200 п. а.  

Овде су потурице и Арнаути страшни зликовци и разбојиници. Главно им је занимање разбој, 

крађа, убиство, лоповлуци, а од поштеног рада раде: катран, штице, борине, луч и т.д. Љума је се пре 

не пуних 100 год. изтурчила сва, а цркве су биле у сваком селу читаве свс до Бушатлије Махадмуд 

паше Скадарског. Кад је овај пролазио овуда купећи војску на Црну Гору, опази ове целе и не 

порушене цркве па заповеди да се све поруше, тако и исто и бивша стара српска гробља да се 

излупају и затаре; тако је и учињено, и сада се само виде трагови од развалина ових и од старог срп: 

некада млогог и силног са разним украсима, шарама и огромним натписима гробља. Љуманци се 

занимају и ловом дивљих коза, срна, јелена и врло добрих лисица. У Љумнима особито млого и 

дивљих свиња, с коима се Љуманци као са најопаснијим непријатељима вечно боре, као и медведа, 

рисова, вукова и т. д.  

Дукађински стег састаљају ових 12. села, а сам Дукађин лежи од Призрена западу преко 

велике планине Рестелице за 5.ч: хода. Међу овим прво је 191. Радомир 4. ч. од Призрена дели се на 

седам улица међу којима су најзнатнија Радова и Миркова, које су добиле имена од два брата рођена 

синова некаквог краља српског који је се звао Дод (или Дажд бог или Додол) кои је имао више ћери 

и синова, међу којима је била најзнатнија ''Вила'' са градом тог имена, од ког је и место тако 

прозвано. Радмир је био некад место Стежара или стегоноше са градом и то у срп. доба, а сад је село 

од својих 100 п. и. Над селом је највиши врх Шаров тако звана планина ''Кораб'' који је увек 

покривен снегом, лети и зими. Једна му пола припада под власт призренску, а друга под дибарску. 

По овој планини вечно пасу лети овце, јер Дукађинци т.ј. Краљевци, као што сами себе називају и 

привеличавају а нарочито Арнаути, Ћаје имају по 10. 8. 5. 3. 2. и. наимање 1. тисућа оваца које 

чопорима од по 40.000 терају зими у Цариград, м: Азију и у разна приморја, тамо их изхрањују, 

продају и т. д. У Радомиру је једна џамија, од цркве, а на урвинама друге једне пише ово : 

 

‚‚..... ðè ðâåòè è áîæü .... õðàíü ðâåòûõü 

àïîñòîëü Ïåòðà è Ïàâëà ðàzñèèàíè êðàëè~ì ñðáüñê~ 

zåìëè! Ðàäîìèðîìü ¿åðåòèêîìü ñüzèäà, ïîïèñàë 

wáíîâè è qêðàñè êðàëü âüñåñðüáüñêè~ ïîìîðüñêè¿å 

.... Âëàäèìèðü ñâ. êðàëèöåþ ãîñïîäæåþ êvðà 

Êîñàðè âü ëåòî k. sÓ. ô Ó. s Ó. .....‟‟     
 

192. Церени 1/2 ч. са џамијом и 120 п. а, 193. Пљаштан 1/2 ч. 50. п. а.194 Дода 1/4 с. 20. п. 

Прича се да је Радовом и Мирковом оцу одкуда је и име граду Радомир, било име Дода или Дажд. То 

сведоче више села огромне развалине од града, веле, које се зову од тога Дода, или Дажда, његовим 

именом. Ово ће, пре бити да је овај градић смештао у себи храм идола Дода или Дажда (Даждбога) 
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Додола, коме је се клањао краљ србски Радомир око 618 год. гонећи и утамањујући хришћане. 195. 

Шуљани 1/4, 35 п. а. 196. Вила 1 1/2 ч. западу са 40. п. и 20. а. више је села на једном ужасно 

стрменито и високом чоту разорен градић, веле, Виле, сестре оца радомировог Дода, а тетке, 

радомирове.  

Овде је такође био храм Виле, као онамо бога Дажда, који је по своји прилици Радомир, или 

ако неје он, а оно нека од његових тако званих и туђински писаца Готославенских још од 

некрштених предака, а бив. српских краљева од 5 па до7 века, подигао. Свакојако је ово за нас и врло 

важна и значајна ствар, као и Гатославени што ће бити по свој прилици ништа друго до само смеса 

Литоваца са Србима дошавши овде са севера из данашне приморске Ђерманије, Пруске и Русије и т. 

д. 197 Буштрица 1. ч. са 100 п. а. и џамијом од цркве Апостола Тита, која је подигнута још 1396 год. 

као што натпис гласи. 198. Чаја 2 ч. са џамијом од цркве св. Ирине Србске подигнуте 1678 год. 26 к. 

п. 199. Бузмакахала 1 ч. 100 п. а. 200 Топољани 2. ч. југу са 20. п.  

Стег је Краљевачки или Дукађински, у овом селу. 201 Новасеја 1 ч. 100.п. 203 Кокољани 2. ч. 

40. п. а.  Дивни су и прекрасни сви ови људи, који се српски величају са ''краљевци'' или шкипски: 

''дукађинци'' но су ужасни уопште и страшни разбојници. Уопште су одвећ високи, танки, здрави, 

румени весели; једном речју правог срп. типа и у лицу, расту, оделу у кроју овога, па још и у боји 

срп. владаоца т.ј. доламама црвенорујним и плавим, док им је женскиње махом у плавим доламама, 

као и у српским православиим селима тетовске нахије, Маврову, Леунову и Нићворову. Који не мају 

оваца они живе од разбоја и крађа, па и краду све и сва не остављајући на миру ни цркве ни џамије. 

А како у џамијама не мају шта да упљене, то скоро и једино краду цркве: те продају покрадене 

црквене утвари у Призрењу, нарочито: кандила, подсвећњаке, крстове, путире и т.д.  

Стег Подукађински или Подкраљевски има свега ових 15. села: 204. Мирдита са 100. а. л. и 

огромном православном бив. срп. црквом, у којој још и данас ови Ар: латини служе. У њој су још и 

књиге, и иконе срп: православне, а и ови су сви били православни, но их је Млетка натерала да 

приме унију. Сад су им попови из Рима, Италије, нарочито Аустрије и других места. Село је се ово 

овако прозвало, причају, за то што је овуда прошао Кастриотов отац Јован (Иван) бегајући од 

Турака, место му се ово допадне и он у њему проведе цео дан што и шкипски мир значи добро, 

мирно, и дита дан. Тако причају ове Фанде и сви се држе да су баш прави потомци Кастриотића, од 

којих се је пола изселило бегајући од Турака и у Италији населили нека места. 205 Бучари 15 а. л. 

206. Лоћаја 1/4 ч. 10. а. л. 207. Уроша са 5. улица и црквом св. Уроша м последњег цара српског и 

125 а. л.  

Црква је ова од дивно тесаног мрамора дивно и прекрасно урађена. У њој су старе књиге 

српске, које садашњи попови јежовани утамањују. У цркви пише: 

 

‚‚  † èzâîëåíè~ìú ^öà, ïîñïåøåíè~ìü ñûíà è 

ñüâðüøåíè~ìü ñâ¦ äqõà ñâåòûèì è áîæüñòüâüíûè 

õðàìü ñâ¦ âåëèêèõü Yþäüíûõü íìîzàðüíîûõü 

íåáåñíèõü ñûë àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è Ãàâðèëà 

ñüzäà ñå è ïîïèñà âü äüíè áëàãîâhðüíàãî, 

ïðhâíûîâàãî ñâåòàãî è ñâåòîðîæüäüíàãî ÷àðà 

Ñòåôàíà Îóðîøà ìëàäàãî èìïåðàòîðà Ñðáë~ìü, 

Ãðüêîìü Áëüãàðîì Îóãðîâëàõîì è Îóãðîìü Àëáàíè~þ 

wáà ïîìîðèþ è ñü ïðåâüzëþáë~íèìü êðàëè~ìü 

Âëüêàøèíîì è êåñàðè~ìü Ãîèêîìü è Îóãëåøîìü ñâîèì 



 119 

ïðhñòàâüíèêàìè âü ëåòh #sÓ. w Ó. k Ó. d Ó. .... 
ïîòðuäèõü ðå ¿åãqíåìü Åóðåí ....‟‟ 

 

Од ове је се цркве и село прозвадо Шин урош (свети Урош) а од кад су јежовани само Урош. 

207. Спасија 400 к а. л. 209. Маштрикор 50. а. л. 210. Кашинор 100 а. л. 211. Дибрија 50. а. л.  

Ово је био други Дукађин или Стег под Дукађински, и под овим именом, а сад долази и трећи 

стег. 212. Бисакућ 40. а. л. 213. Шија домн што ће рећи Ђон срп. поп. св; Јован, села 70 а. л. 213 Ђуђа 

са 4 улице 190 а. л. 215. Икони 50 а. л. 216. Шећине 50. а. л. 217. Каштени, (кестен) 200 а.л. Још има 

ових римокатолика латина у ђаковичкој и пећској нахији око 1126 кућа и у овој 1886 свега 3012 к. 

Цео је овај тако звани Подкраљевски или Дољни дукађин од пре неколико година потпао под власт 

скадарску, а пре је био под Призреном.  

Ове Фанде страшно се нечисто држе, нити се кад умивају, ни купују; те изгледају као права и 

ужасна страшила, грдни и црни. Они пеку катран и продају по околним паланкама, имају у свом 

крају доста борине, па секу и луч и продају. Они славе највише св: Николу по 6. и св: Јвана по 3. 

дана, а славе и друге свеце, дају цару војнике, и кад се овај ма с ким бори они иду као башибозуци 

под влашћу свог сопственог и независног војеног капетана. Владика из Призрена римокатолички у 

години дана иде, међу њих по једном, па им свршава требе, имају и фратре све саме и то махом 

јежовање Италијанце, Аустријанце и друге, који их туђе од Срба и гоне да мрзе на ове горе, но и на 

мухамеданце називајући их најпоганијима од свију на свету народа. Пре су признавали, а и сада 

старији признају и тврде да су били Срби, да су говорили српским језиком и имали срп. т.ј. 

православну веру и т.д.  

Сви су страшне убојице и ужасни разбојници, те за оног, које умре, веле: ''црко као пьс'' а ко 

погине у разбоју и лоповлуцима кажу: да је био ваљан и поштен човек, певају му песме и т.д. На 

питања: што се не купају и не умивају? увек ће да одговоре: кад смо се родили и крстили окупали су 

нас, па нам више и не треба и женама доликује да се мију и чешљају, а не људима.  

Долази нам још последњи тако звани Горански стег са 29 села, у која се од Призрена иде 

југоистоку, те се за пуна 4 1/2 часа дође у село 218. Шајиновце (стара Соколовица) које се дели у две 

улице Шахиновце и Долове са 40 п. знатно с тога што се овде родио и одрасто Синадин православни 

Срба као потурица. Далеко чувени зликовац и разбојник проклети Синан паша 219. Рапча 1 ч. са 120 

п, са џамиом од цркве св. Крст.  

На сред села има прекрасан прастари кладенац са најбољом и здравијом водом. Више овог су 

урвине цркве св. Спаса, коју је подигао Стефан Правовенчани син Немањин као краљ.што гласи 

натпис, који засад не добисмо. 220. Крстац 1/2 ч. 110 п. са разореном црквом св. Богородице 

Троручице. 221. Д. Крстац 1/2 ч. са 40 п. 222. Пакиша (или Накиша) 1/2 ч. 30. п. са огромним ст. срп. 

гробљем и урвинама од цркве са натписима. 223. Запад 1/2 ч. 40 п.  

На једном чоту стоје огромне урвине од бив: прекрасне цркве, на којој пише:  

 

‚‚.... ðâèòè~ ïðåYèñòè~ ïðèñíîähâè Ìàðè, âü äüíè 

ñâåòîðæ .... ìîðñêè~ ïîäqíàâüñêè~ zåìëè . . . òî 

. # sÓ. w Ó. dÓ. . . . . ìü.‟‟   
 

224 Кошариште 1/2 ч. 30. п. 225. Очикле 1/2 ч. 32 п. 226 Бељани 1/2 ч. 20 п. 227 Оргосте 1. ч. 85. п. 

228. Орчужа 1/2 ч. 40 п. 229. Борја 1/2 ч. 200 к п. џамиом од потурчене цркве, св. Тројице. 230 

Црнолево 1 ч. 40 п. 231 Оришак (Орешке) 1/2 ч. 230 п. 232 Шиштевац ч, 150 п. са 8 раз. од цркве 

монастира, и прастарих српских гробља с натписима, као и гробљима ст. срп:са разним шарама и 

украсима. Има једну џамију од потурчене цркве. 233 Крушевац 1/2 ч. 100. п. имају од потурченог св. 

Илије цркве џамију. Ови сви сами себе величају да су од Угљеше брата Вукашиновог, па се и 
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презивају: ''Угљешићи''. 234 Глобочица 1/2 ч. 30 п.са разореном црквом на једном брежуљку, у њој је 

прекрасно још до данас сачуван овај натпис:  

 

‚‚  † èzâîë~íè~ì ^öà, ïîñïåøåíè~ìü ñûíà è 

ñüâðüøåíè~ìü ñâ¦ äqõà ñüzäà ñå è ïîïèñà ñèè ñâ¦ 

è áîæüñòüâüíûè õðàìü ñâ¦ Âëàñè" âü äüíè 

áëàãîYüñòèâàãî è ïðhâûñîêàãî êðàë" âüñå ñðáñêå è 

ïîìîðüñêå zåìëå Ãðàäèñëàâà è ìëàäàãî êðàëà 

Ðàäîñëàâà âü ëåòh #sÓ. õ Ó. ê Ó. â Ó. òîå ãîäèøòå èzüáè 
êðàëü ëqêàâèõ Ãðüêè íà Äðàãîðè îáèòåëè ñâ¦ 

Âëàñèà âüzåøå Ãðüêè ^áèòåëü Ïåðèíü Îðèäü è 

ïðîYè~ ãðàäîâå ^ êðàëà ïîãèáå ê Ó. òèñóø Ãðüêú è 
Ñðüáëhõü è áûñòü ïîìîð è hëî âåëèêü ãëàäü è 

ïîïèðàìè~‟‟  

235 Злипоток 1/2 часа више Крушевца, или Крушева са 120. п. са џамијом од цркве св. 

Атанасија, а без викала. Око ове садање џамије још и данас стоји огромно прастаро срп. гробље са 

натписима. Злипоточани далеко су чувени као добре нишанџије и нарочито хрвачи. Ради хрвања, 

или како га зову пеливанлука, иду чак у Цариград и тамо, пред султанима, пашама и богатим  

људима, на разне турске светковине и весеља хрву се убијући један другог за неколико стотина 

гроша, а у нас су чувени, као бозаџије, алваџије и кокичари. Злипоток је одвећ знаменито место за 

нашу сваковрсну старину, јер је више њега стари град са млогим и разним прас. срп. урвинама спрам 

ког је на врху планина (огранка шаров) Острврха место тако звано: ''Овчинац'' на коме је дивна и 

чудновата трава, најбоља у целој турској царевини, а на ове пољаници стоји још и данас студенац 

који се зове ''Царевац'' јер га је као што натпис гласи подигао још Стефан Немања:  

 

‚‚  † ñè ñòqäüíüöü âü äüíè ïðåâûñîêàãî è ñâåòàãî 

öàðà Ñòåôàíà ðåêîìà Íåìàíè ñüzäà ñå âî~âîäîþ 

âëüêàøèíîìü áqêèê~ì â ëåòî #s Ó. õ Ó. ì Ó. d Ó.     

 

Испод кладенца месташце се јeдно зове ''Oбедник'' на којем је обично Стефан Немања, кад је 

овуда ловио, веле, обедовао. Испод овог протиче страшан тако звани Злипоток. Он тече са северне 

стране из језера које је ниже Планине тако зване: ''Црниврх'' Идући тако овим Злимпотоком до над 

село тог имена, и кад се овај пређе на јужну страну, долази се до урвина друге једне цркве која је 

скоро на сред села. Цркву је ову био подигао некакви хроми поп Петко, као што вели натпис.  

 

‚‚  † èzâîëåíiåì áîæ¿åì äàðîâàíè¿åìü ñâåòàãî ìu 

åäèíîðîäíà ñûíà è ïîìîªmiþ ñâåòîãà äuõà ñåè 

ñâåòè è áîæåñòâåíè õðàì ñâ¦ Èwàíà êðñòèòåë" 

ñîzäàíà ñâ. Äðàãuòèíîìü íàðåYåíûìü Òåîêèñòîìü, 



 121 

ïî ðàzîðåíèi ïðîêëåòîã Ñèìèàäèíà ïàøè, ïîäèæå è 

wáíîâè ïîïú. Ïåòüêî ^ zëèïîòîêú ðåêîì òîïàëú ñà 

zëèïîòîYàíå âî ãîäèmå ^ ñîzäàí¿à ìèðà #ç Ó. ð Ó. ÷ Ó. 
ëÓ. áîãü äà ãà ïðîðòè àíèìü.‟‟      

 

Црква је ова до пре неколико година стајала цела и ако су се злипоточани, потурчили пре 90-

100 год. Кад је овуда пролазио Махмут скадарски, почну је, по његовом налогу, рушити. Већ су је 

срушили били до 2. хвата па седну на подне да се одморе и ручају, а једво мало девојче пошљу да 

им, испод урвина црквених наточи и донесе воде. Оно узиут почпе пуштати воду, ..... ухвати се у 

један мах сво и стане га писка! кад то виде злипоточани однесу дете кући његовим родитељима и 

сами се разиђу и оставе ове урвине овако недорушене. До данашњег дана један старац непрестано 

сваке недеље пали свећу воштану, мете ту урвину и кади је тамњаном.  

По налогу турске владе и ове потурице, почињу се венчавати место у недеље у петак, па 

идући тако једном са венчања момчадија почне гађати из пушака на урвине, неје прошло дуго, а 

олујина, ветар и страшан пљусак кише ударе на ово од провале облака село, те се река Злипоток за 

1/2 час излије, учини млоге штете и од то доба злипоточани нити се венчавају петковима, нити више 

дирају ове, као и остале црквене срп: развалине и урвине. Још је овде знатно, као и у стегу 

љубинићском, жупском и т. д. где су потурице, што се сви сахрањују у своја стара хришћанска 

гробља, те су се ова тако и сачувала. Злипоточани, као и сви ови овуде Горанци или Дукађинци, зову 

себе ''Краљевићи'' јер су тобож од краљевске срп. крви.  

Злипоточани израђују најбоље чаркове за пушке, и сносе их доле у Призрен те продају. 236. 

Рестелица истоку за 1. ч. више Злогпотока са 350 п. Имају џамију, коју су пре 8 год: направили 

разоривш огроман м  Ãр српски и од овог је направили. 237. Брод северу 2 ч. са 700 п. У овом су до 

пре 5. год биле целокупне огромне ове три цркве: св: Димитрије, св. Пантелије и св. Николе, али су 

их разорили и наградили једну своју џамију. Кад су разоравали св: Николе цркву поганула је једна 

баба бранећи је. Она неје хтела да изиђе из ове цркве; са 9. кубета, коју је сваког празника, мела 

осветљавала и кадила, а потурице рушећи цркве затрпају и бабу, у њене урвине. Око све три ове бив: 

срп. цркве стоје огромна, прастара срп. гробља са натписима, у која су се до пре 3. год. и ове 

потурице погребавали, а од три године на амо како их је некакав њихов син, а васпитаник духовне 

цариградске школе, од тога одвратио, више се не погребавају. Све три су цркве биле живописане и 

имале су и натписе, али их нико неје старе књиге и утвари, на, велику жалост и несрећу снимио 238. 

Баћко 1 ч. на ниже са 60 п, Овде је разорена црква св. Давида, српског на којој је натпис овај: 

 

‚‚  † âü ñëàâq è Yüñòü ~äèíîñqmüíû" íåðàzüähëüíè~ 

òðîèöè ^öà íåñîzäàíàãî ñûíà èñüõîäåmà ^öà 
~äèíîðîæüäüíàãî è ñâ¦ äqõà íåñüzäàíàãî è 

íåðîæüäüíàãî èñüõîäåmà ^ ^öà ñüzäà ñå, ïîïèñà è 

qêðàñè ñè ñâ¦ è áîæüñòâüûíèûì õðàìü ñâåòàãî è 

âåëèêàãî ðàâíîàïîñòîëüíàãî ñðáüñêàãî âü öàðhõü 

ðåêîìàãî Áqäèìèðà òðqäîìü è èæüäèâåíè~ì ^ 

áîãîäàíàãî ìè ñòåæåíè" âåëèêèìü êüzíèöåìü 

Yåëåíèêîìü. ÌîìüYèëîìü ñûíîìü êåñàðà Ìèëîøà 
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Áuâèêåìü âü äüíè ñâåòàãî ïðhâèñîêàãî è 

ñâåòîðîæüäüíàãî êðàëè" âüñåõü ñðüáüñêèèõü 

ïîìîðüñêè~ è ïîäqíàâüñêèõü zåìëè Ñòåôàíà Îóðîøà 

Ìèëqòèíà â ëhòh  

#çÓ. wÓ. d Ó. iÓ. òî~ ëhòî èzáè êðàëü òqðêå ïîä ñâ¦ 
Ãîðè è ïðèà ñîëqíü è ñüzäà õðàìè è öðüêâè ìíîãè 

âüzå ìíîzè îñòðüâà ^ zåìëè ãðYüêè~ è ëàòèíüñêè~ 

ñëàâíè îñòðîâü òàñ è èíèõü àÓ. ñ Ó.‟‟     

 

Одавде се по рекама спуштају дуге и широке најбоље тренице, које иду чак у Скадар, а тако 

исто и у околне оближне паланке. И ови баћанци такође граде добре пушчање чаркове. који се 

разлазе по свој Албанији, и оближним крајевима. 239. Диканце ниже северу, а у брдо за 1/2 ч: 70. п. 

Више је села црква св: Варваре са овим натписом: 

 

‚‚ † ... ñüãðàäè ñå ñè ñâ. è áîæüñòâåíè õðàìü 
ñâåòû~ âåëèêîìqYåìèôå è ìåâåðòè õðèð“òîâîè 

âàðâàðè êðàëèöåþ êîñàðîþ âü äüíè ñâåòîðîæäüíàãî 

è ïðåâûñîêàãî êðàë" âüñå  ñðüáñêè~ è ïîìîðüñêè~ 

zåìëè è ïîäqíàâüñêèå Âëàäèìèðà 

.... ‟‟ 

 

240. Млике преко реке истоку 1/2 ч. 40. и. Испод села је између неких огромних и млогих 

прастарих трешања на самом самотвору камену, а више забела, целокупна црква са огромним око 

себе праст: срп. гробљем са натписима српским обоје, али нико не сме у њу да уђе и да сними 

натписе, и узме старе књиге, иконе и утвари свете српске. 241. Враниште југозачаду 1/2 ч. 73. п. и 

разв. цркве са натписом и гробљем силним такође са натписима, и разним шарама и старо срп. 

украсима. 242 Кукуљани 1/2 ч. 50 п. има такође у урвинама са натписом цркву. 243. Луковишта 1/2 ч. 

у дољи ц. п. 244  Драгаш 1/2 ч. југу са 25. п 245. Радеш 1 ч. са 50 п. Код једног огромног великог и 

прастарог бора стоје огромне урвине од срп. цркве, која је сва од самог тесаног мрамора, а тако је 

исто у мрамору и натпис силан и млоги као и цео живопис. Има и прастаро огромно гробље са 

млогим натписима. 246 Лештани 1/2 ч. 40. п. и разореном српском црквом.  

Осим ових поменутих 19 села горанског стега још ова села у истом стегу урачунавају се. 247 

Опољска са 30 п. и разореном срп. црквом 248. Ћафа са 200. п. а. 249. Ћале 50 п. а. 250. Река (Реч) на 

граници дибарске нахије са 80. п. 251. Краковиште 25. п. 252. Новосело 70 п. 253. Брезне 50 п. 254. 

Ренса 60 п. 255. Планинике 256 п.. Шутман 40 п. на граници тетовске нахије. Осим по којегде 

помињатих планина још су као знатније ове: Дел, Луковопоље, Опољска , апоље, Шутман, 

Шипковац, Врањешница, Зловрх и т. д. а нарочито Прехвалица са огромним урвинама и развалинама 

града и паланке Прехвале или Превалице. Све су ове и уопште (још непоменуте) планине Горанске 

или тако се још зову Горски, и Горњи Дукађин као и у поменутом Дукађину или Краљевцу скоро 

савршено голо и обрасле врло добром травом којом становници лети гоје своју стоку, а зими терају 

овце у Тесалиу на границу грчку, у м: Азију, Цариград, те је у овом и другим местима разпродају или 

живу или већ као половину. Прекрасну вуну махом купују скадарски трговци, те од ње граде далеко-
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чувену скадарску чоху, траву сва поменута села горанска или како их зову горског Краљевца, 

(Дукађина), зими за своју млогочислену стоку, као што је већ речено, добијају у приморским топлим 

пределима земаља турских и грчких, без којих овај свет овуда не би могао живети.  

Они су сви били до 1785 год. православни, као и у оном правом Дукађину и те, као последње 

године, већ у годинама од по 20—30 па и 40 год. покршћавао их је некакав поп Синадин, коме се у 

целим овим околинама још и данас памти име и о коме се радо прича. Сви су се изтурчили, једно 

ради насиља и разних обећавања турских, а други што нису имали свештеника, које су утаманиле 

грчке владике одма по пропасти наше пећске патријаршије 1765 а коначне 1876 г. До пре 15 год. 

нису давали ни данка ни војника, а сада, све то што теглу и није ништа, него их непрестано харају и 

убијају чак преко црног Дрима из дибарског Мата терајући им овце и псе и магарад, па и овчаре и 

жене и децу у пљен, и ове им на откупе пуштају, а стоку поједу и продаду. Ово нарочито с тога чине, 

што се ови наши и једни и други краљевци или дукађинци и горани или горски дукађинци, сви 

мушкарци од по 12 па до по 60 год. разилазе по свету, радећи разне занате, те тако тешко и одвећ 

чемерно зарађујући они кору хлеба доносе је својој чељади, коју често откупљују од Шкипа за скупе 

и силне одкупе. Цар им све узима, а не само да им ништа недаје, него још напушта разбојнике 

Арнауте да их робе, пљене, харају и пљачкају, само да би се пре пошкипили или поосманили.  

Осим свију поменутих села у призренској нах. има и још ово неколико прескочених и то: 257 

Станковци са 40 п. и 5 с. 258. Милачићи 30 п. 10 а. 10 с. 259. Крајићи 25 п 8 с. 5 а, 260. Паличиће 30 

п. 20 а. 261. Хтејичиће 40 п. 14 с. и 20 а. 262. Рајичиће 10 п. 12 с. 20 а. 263 Љума 105 п 80 а. 264. 

Дољништа 80 п. 20 с. 110 а. 265, Кармовик 30 п 20 а и 15. к. с. и 6. ар. л. 268 Петковиће 12 к. с. 267. 

Мрсор или Мрзор у равници недалеко од Хоче са 20 с. 10 а Има један огроман вир пун свакојаке 

најбоље и лепше рибе а више вира уједном кршу целу цркву, којој се ни с које стране неможе прићи, 

нити је ико у ову црквицу до данас ушао. Стена, на којој, и у којој је, зове се: ''Лералица.'' Прича се 

да је један до пола ноћи хватао у овом виру рибу, а из цркве му ове викнуо глас човечији: ''за име 

божије ! доста једанпут, доста си хватао!'' Ово је причао сам тај, који је ту рибу хватао. Кад је то 

казао из неколико села десетинама најодабранијих људи и свештеника ишло је да уђе како, или бар 

дође до те црквице, али све беше у задуд, место је неприступно.  

268. Дубрава 8. а. 6. п. 269. Крајмирковце 20. а. 8. п. и 40. 270. Браздјани 30 с. 271. Будаково 

40. а. 20. п. 272. Вршевци 30 а. 15. п. 6. с. 273. Радево 40. с. 275. Батуси 50 с. 276. Углиле 40. с. 277. 

Доланица 60. п. 8. с. 278. Пероче 15 с. 279. Шина 60. п. 8. с. 280. Послиште 45. п.  

Пошто смо тако прегледали сва села, и ако држимо да нам је се неколико измакло, статистака 

и етнографија призренске нахије, која у самом Призрену од својих 8050 кућа броји 1200 к. 

Османлија, и 80 у оном селу, свега 1280 Осм. ова је, потурчених Срба 4800 и по селима 8657 свега 

потурица, које само српски говоре, а незнају други никакав језик: 13.457 к.  

Потурица, које говоре и српски и арнаутски, али више арнаутски, у селима 2471 и у Призрену 

200 свега 2681 к.  

Арнаута Латина по селима 1557 и у Призрену 100. свега 1650 к. Од ових ваља одбити 

поменуте на скадарску нахију, а кад им се додаду ар. латини у ђаковичкој и пећској нахији у броју од 

1774 к. онда их је у овом подримском земљишту и делу скадарске нахије: 3328 к. православних Срба 

у Призрену 1200 к. и у побројаним селима 2732 свега дакле 4032 к. и Черкеза у 3 села по 100—300 к. 

Овом броју Срба ваља додати још и куће у потуричким селима, које су рачунате, као турске а и по 

селима ненапоменутим и т. д. бар још на 1000 кућа, те ће их тако бити преко 5032 куће.  

Цигана прав. у Призрену 50 и по селима 155 свега 205 к. и 120 чергара Габела или Гурбета, и 

Гога или сада тако званих Цинцара у Призрену чистих свега 40 к. Све ове тако зване Гоге, или 

Цинцари, данас говоре чисто српски и обичаји су им једни исти са Србима, ван неке мале разлике. 

Негледајући ни на то што је се у овогодишњој побуни њих 200 кућа одцепило од Срба, оних је 160 

чистих српских, но се слепше уз Цинцаре због узетих девојака из оних 40 гогских кућа.  

Што се тиче разлике у обичајима оних 40 гогских кућа у Призрену, она се састоји само у 

овоме: у вече недеље а пред чију свадбу, дигне се 10 сватова па са младожењом, ходу, са великом 

виком и лармом, кумовој кући, и позову га да венча младенце, а остало се све чини, као и у Срба. 
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Кад се у њих роди дете, онда три жене од куће породиљинс пођу кући кумовој, да га зову, да крсти 

дете, и једна носи низ смокава, друга носи јабука, а трећа пуну карту (чутуру) или здравицу вина. 

Ова је само разлика од Срба. Трећа је разлика ова: што мајка удате невесте, или младе, за целу 

годину дана иде сваке суботе кући ћеркиног војна, узима је одтуда и води да ноћива код материне 

куће.  

Кад умре мало, а нарочито прво, дете, мајка га непрати на гробље, (што бива и у Срба) но 

седи код куће на оном истом месту где јој је мртво лежало. Пошто су пратиоци отпратили и 

погребли дете врате се кући и донесу мајци умрлог један симит од 5 пара, којег узимајући устаје са 

оног места и меће га у ковчег. Кад год се сети својег умрлог детета, мајка му вади онај симит из 

ковчега, плаче, кука над њим, грли га, љуби и т.д. Овако га чува док се год неуцрвља, што обично 

бива после 5—6 год, а кад се уцрвља, опет га вади, кука и плаче над њим нарицајући: ''ево јадна 

душа мојег детића жива, но гладна.'' По овом купи за 1 гр. симита ходе на гроб свог детета и 

разделив их, онај уцрвљани поврати кући, затвори у ковчежић и већ више недира га.  

У свију потурица и Арнаута био је све до пре 8 год: један и исти обичај, који је и у Срба, а сад 

је се у Призрену од то доба изменуо. Пре су ноћу и тајно обрезивали децу, а сада јавно петковима и у 

сред подне. Децу доведу џамиама, па им заповеде да легну на леђа гола, хоџе им очитају неке 

молитве, а бербери, са оштрим бритвама, нагрну јуришем, обрежу их, околни Турци пљескају 

рукама и задеру се сви у глас: ''машалах, машалах!'' те се тим све и сврши.  

У Призрену су потурице до пре 8 год. венчавале се дању и то недељама, као што још а данас 

чине у целој нахији, ван Османлија у оном селу Мамуши и Призрену, а сада се венчавају ноћу у вече 

петкова. Пре венчања младожења ходе, са једним пријатељем, хоџи у мешћеме (суд) и ту му хоџа 

потпише, ноћах, или обвезу, да ће да да 100 200 и т. д. гроша жени, кад узхте с њим да се растави; и 

младожења плати хоџи на сваки уговорени разводни грош по пару. Тако, ако је се обвезао да да 1000 

гр. својој будућој разпупггеници, при распусту, хоџа плаћа 25 гр. и т.д. Као што бива обрезивање са 

великом лармом, виком, дреком, праском бубњевима, зурлама и осталим, које опет све подпомаже 

тисућама тисућа псина и џукела са својим урлањем, завијањем и скамукањем и завијањем, тако бива 

и свадба. У вече петка довезу на колима младожењиној кући сву улепљену по лицу и телу варком и 

златним хартијама младу, коју скине с кола младожења и однесе у наручијама у собу. Одавде он 

изађе, а жене скину с ње онај варак и одкрију јој лице, па јој десни крај бунде простру, на који клекне 

ушавши младожења, и одклања некакву молитву. Хоџина жена после тога да у шећерној води, 

обрезано тело младожењино, које хоџа чува, и млада знајући да је то одиста његово тело, пије ту 

воду, а он је гледи. Ако ли се она гади на то, младожења је одма враћа без паре и динара. Пошто се 

то сврши, младожења ходе код хоџе и гледа како овај сам вечера, по ово. хоџа дође, очита му неку 

молитву; и тада га сви турци ударајући угоне у собу где је млада, те се тиме и свршава све. 

Ево нас већ једном, прешав речицу Топлуху, Белуводу, и прошав мимо Чепурка и Блата, па 

преко поља Сереклк и у Призрену срп. по народним песмама, а у ствари не, Цариграду, те да коју и о 

дому рекнемо. Уморни и до зла бога нерасположени, што је се о нама чуло у Призрену, да ћемо да 

дођемо, и што су се водили најтачнији рачуни докле смо и кад дошли, као и колико смо се и где 

бавили, одседнусмо у једном полу хану, баш спрам џамије синанпашине.Докле смо се одмарали, а 

беше већ и ноћ у велико, претурасмо старинице, које нам се чињаху да заслужују бар колико толико 

пажње, и међу овима, ево нам 1-во на кожи писаног Типика од  #sÓ. d Ó. ê Ó. âÓ.'' који је и 

сав издрт, без почетка и свршетка, осим ове прибележене године, и овог доле доцније и другом 

руком написаног: 

 

‚‚ † ... ñû òèïèêü ìèòðîïwë¿å ïðèzðhíüñê¿å è êòî þ 
êè ^åòè äà å ïðîêëåòü ^ õð. Áîãà è ^ âüñåõü 

ñâåòèõü àìèíü?‟‟  
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2. На хартији у 8 неколико листова од неке књижице, на којој нађосмо причу о наласку часног крста 

и:  

‚‚^ ñâåòàãî Êîzüìû èíäèêîïëêà ïðåuâhäåí¿å w 
âüñåëåíèh. ^ Åäåìà äî Äðàõìàíà wáèòhëè ^ èñüõîäà 

òà ðhêû ãëàãîëåìûå Ôèñàíü, è ^  Äðàõìàíà äî 

Åðèìàòü wáèòhëè, ^ òàìæå ñqò è æè®qòü èæå 

Yëîâåöè õðèñò¿àíå èìuò æå ðàâíà è íåðàzähëüíà. ^ 

Åâèëàòü äî Åðìèíà wáûòhëè ë Ó. i Ó. ^ Åðìèíà äî 
Íåêàóñü ë Ó. âÓ. ïðèáèòêè. ^ Íåêuñü äî Äèñèìàð¿å 
wáûòhëè  äâh äî zäh æå  íåðàzähëüíà íëïî¿àåòü æå 

zåìëà èõü ^ ðhêû ô¿ñwíüñêûå è äîæ¿æå âü íèõü 

íhñuò. Íàïðhæäå æå õðèñòàíè ïî õðèñòh íü âñè 

áëàãîYüñòèâû õðèñòèàíw.  

^ Äèñèìàð¿å ñzûêü õåïîñú òà åzûâà âåëèêü è 

èìhå ïqòüøüñòâè¿à ìöÃü wõüíü è âñè õðèñò¿àíå, 
èìàòæå è ìhñòà áåzâèäíà äâàäåñåòèìü è äåâåòèì 

ïðhõîäîìü è ìèìîøüäüøå ïðhïëàâàþòü òhì æå 

ïðèõîäåòü âü Èíüä¿þ âåëèêuþ ïëàâàþmå ìö Ã ü. ñuòü 
æå õðèñò¿àíå Åëèíü.  

^ Èíä¿å âü Ìàêåäîí¿þ ïðhïëàâàþòü ìhñåöü ç Ó. ^ 
Àêñîìiå ïðhïëàâàþòü Yðüìíîå ìîðå èñõîäåòü âü 

Èíäèî ìàëuþ zà ñ Ó. ìöÃ ü ñuòü æå òàìî Åëèíè è 
õðèñò¿àíå. ^ Èíä¿å ïëàâàþòü âü Ïåðñèäu zà ã Ó. ìö Ã 
ü òàìî Yëîâåöû áåzàêîíèû êàüøüáíèöè áààëüíèöè. ^ 

Ïåðñèäå äî Ñåðàê¿íü äâà ïðåëhãà è ïðhïëàâàþòü ^ 

Åâèëàòü Yðüìíå ìîðå âü wòèø¿å ïåðñ¿äñêîå 

èíä¿ñêîå è ^ Åãvïòà wáûòhëè d Ó. äî Åëàìà.  
^  Åëàìà äî Àíò¿wõ¿å wáèòhë¿å ê Ó. ^ Àíò¿wõ¿å 

äî Êîíñòàíòèíü ãðàäü ë Ó. â Ó. ^ Êîñòàíòèíü ãðàäà äî 
Ðèìà ïðhõîäü ï Ó. s Ó. ^ Ðèìà äî Õàì¿à ê Ó. ç Ó. ñqòü æå 
êqïèî âüñè ïðhõîäè òûñqmà è ñåäüìü ñüòü ê Ó. s Ó. è 
òüìü, ñòàäü æå äðüæèòü ð Ó. ñòåæàíè ïüñåðèæü æå ç Ó. 
ñàòü è è Ó. ¿àêî áûòè âü ~äèíîì ïüïðèmè ñòäè ç Ó. 
øåñòü ñòàä¿è ïüïðèmà ñuòü d Ó. øåñòü íîãü ñòîïè 
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ñuòü òðè ñòîïà èìàòü íîãû â Ó. íîãà ïðüñòàü s Ó. è 
ïüïðèmå èìàòü íîãû s Ó. òûñumü, à ñòàä¿å wåüìü 
ñàòü ñàòü (тако)  å Ó. ëhòíè. ëhàòíà èìàòü ñðîêà s Ó. 
~äèíü zàâîäü ¿ Ó. à Ó. èìàòü, äðàãìà èìàòü ïèñìåíà ò 
Ó. ïèñìåíà èìàòü ìhðè äâh, ìhðà èìàòü ðîãû ã Ó. 
ðîãû èìàòü è Ó. ìhäíèöè, ìhäèíöà èìàò ôîëû ã Ó. 
èìàòü wêü âëü (тако) äâëæäè èìàòü öhòû Yåðòè, à 

ñàðòü äðüæèòü ëåïòü s Ó. £wíòü èìàòü äâà ñòàòèðà, 
ñòàòèðü äðüæèòü äðàõìè êîäðàíòü íàðåYåò ñå zðüíà 

ìhäíîå, ðåêøå ñkàãü, åæå ~ñòü ìåñòî ^ qíã¿å è 

ðàõíàæå åäüìî æå îðíîå ^ qìã¿å.‟‟ 
 

На тавану црквице св. Ђорђа нашли смо преко 20 комада књига писаних на кожи али све у 

самим одломцима, а и писаних на хартији преко 10 к. такође све у самим одломцима. На једној од 

коже, а 3 по реду пише ово: ‚‚... Ìàðèíu ^ âåëèêàãî òðqäà ïèñà ñå 

ñè¿à êíèãà âü ëhòî #ñÓ. ÷Ó. ë Ó. àÓ.‟‟     

На одломку једногједног апостола пише: ‚‚ñè êíèãà ^ Âëàòáîâå 
öðüêâå‟‟ На 5. ‚‚ðèà êìèãà íèòðîïîëèòà ãðàäüYàíèYêà î 

Ñèëèâåðòðà‟‟ и напослетку при крају јој пише: ‚‚Ïðàâè ðå ðèà êìèãà âü 

ëhòî #çÓ. k Ó. çÓ. òðqäîìü ðàáå áîæè~ ìîíàõè~ Ìàðèíå ^ 
ñåëà Øåñà÷à áîãü äà þ ïðîñòè âü öàðüñòâî ñè àíèìü.‟‟ 
 

Сад нам долази најзнатнија стариница, а имено шеста по реду, на којој пише ово: ‚‚ñè 

ñïîìåíèêü äîìu è õðàìu ïðåYèñòû~ áîãîìàòåðè 

ïðèzðåíñêîè ïðîòàïðåzâèòåðü íà #àÓ. ÷ Ó. íÓ. s Ó. (тако) ^ 
æàëîñòè mî äîYåêà òî ëhòî, êî~ ëhòî Òuðöû q òîìü õðàìu 

êëàì¿àþòü à õðèðòèàìè ìåïumàþòü.‟‟ Друга прибелешка: ‚‚âü ëhòî 

#sÓ. ö Ó. ïÓ. ç Ó. ìåñåöà Wêòîâð¿à, äåíü ê Ó. ç Ó. q ïåòàêü äíåìü 
ìíîæüñòâî åzèêü âüñòîYíèõü è zàïàäíûõü ñòðàíü ñêuïèøå ñå, 

íàYåëüíèöè qãðüñêîìu åzèêüu áûñòü £àíêî Àãàðàíñêîìü 
Ìuðàòü è áû áîè ïîäü  Ïðèmèíîìü è shëî ìíîæüñòâî òðuïîâü 

YëîâhYüñêèõü ïàäå.‟‟   Трећа: ‚‚âü ëhòî #sÓ. ö Ó. ìÓ. ìöÃ à Àïðèë¿à 
ðîäè ñå Ëàzàðü.‟‟ ‚‚âü ëhòî  

#sÓ. ö Ó. ëÓ. ãÓ. ìöÃ à Àïðèë¿à ïðåñòàâè ñå ãîñïî¿à Ðàðà.‟‟ 

‚‚âü ëhòî #sÓ. öÓ. í Ó. åÓ. ìöÃ à  Ôåâðuàð¿à âü ãüíü u 
ïîíåähëüíèêü â Ó Yàñh òðuñü áûñòü â Ó êðàòè.‟‟  #àÓ. jÓ. îÓ. 
êÓ. ìö Ã à Þë¿à â Ó äàíü q Ëàáü u Ñâåçëå zà êðîïëåèç è 
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âîäèöu â Ó zîëîòå zà Äìèòðà â Ó zîëîòå è Ìèëåòà äÓ ãðîøà è 
ïî w Òîìèíq áàíq zà æèòî â Ó ãðîøà è à Ó zîëàòà. Ðàäèñàâü 
äàäå íà îïåëî ê Ó ïàðà. Ó Ãëàâíèêü u Íåäåëüêà í Ó ïàðà, u 
Ïåòðà àÓ ãðîøü, u Ïàâëà u Äuðëuïü à Ó ãðîøü, u Öèãàíèíà à Ó 
ãðîø. W ñâ. Iwàíq â Ó zîëîòå q ïîñòü, è ¿ Ó ïàðà, u Ñâåçëå 
sÓ ïàðà, u Ïîäqåâî å Ó ãðîøà, q ÎáðàíYq ã Ó ãðîøà, u Ñâåçëå 
âÓ zîëîòå, q Ñâåçëå à Ó ãðîøü, q Äqðëqïü â Ó ãðîøà, q 
Ïîäqåâî â Ó ãðîøà.  

Âqíå í Ó îêà, âqíå. Àñïðà îêà æèòà ãîäèíå #àÓ. jÓ. î Ó. 
êÓ.  ìö Ã à Íîâåìáðà. Ìèëåòà ä Ó q Yåøèáèíü ã Ó  ¿ Ó  ãðîøà, 

Ðàäèâîè â Ó. ãðîøà q Ãëàâíèêü zà äåâîèêq â Ó Íåäåëüêî zà 
îïåëî è zà îïåëî í Ó ïàðà. 

Îó Êîèç Ìàðèíêî zà âåíYàíh àÓ ãðîøü, q Êðàèìèðîâöå ê Ó 
ïàðà, q Ìàðèçà zà ïYåëq êÓ ãðîøà, q Ëàáü q âåëèêå 
ïîðòå.‟‟ 

У свима овим селима нема сада ни гласа ни трага од православних Срба но су све потурице, 

па шта је још горе поарнаутили се. 8. 

‚‚Ñèà Yèòuëà îäü ñåëà Ïðèäëqæà Ïåòðîâà, ïèñà ñâå 

ðîäèòåëh Áîãü äà èõü ïðîñòè Õàðñà zà îïåëî â Ó ïàðà, à Ó 
ãðîøü, Ëàáü äî ñâåòàãî àïîñòîëà Ïåòðà kÓ å Ó ãðîøà. Íèêîëà zà 

îïåëî áÓ ïàðà. Ïåòàðü Yåáøè 17 ïàðà. Ñîæàíq zà âåíYàíh ã Ó 
ãðîøà. Íèêîëà k Ó å Ó îêî ñèðà ìàñëà ÷ Ó îêà åÓ ãðîøà.‟‟ 9. # 
àÓ. j Ó. îÓ. ë Ó. ìåñåöà Ìà¿à  à Ó 9. ‚‚äàìü zà ïîðåzü 4. ãðîøà, 
âëàäèêà 9. ãðîøà, Ìèëåòå 2. ãðîøà. Zà Êîñq zà ñîëü è 

zà äðuãè õàðYü êÓ ãðîøà, zà êîìîðq í Ó ïàðà, Ìqñòàâå à Ó 
ãðîøà, Ðå™åïq zà êqïqñü í Ó ïàðà, àðàY¿å ä Ó ãðîøà, zà 
ñåíî ãÓ ãðîøà. Ìqñåëèìîâöèìà â Ó ãðîøà, zà êîíîïüöå è zà 
ïëîYå ëÓ ïàðà, ïîïq Ïåðàøq k Ó ïàðà.‟‟ 10. # à Ó. jÓ. îÓ. å Ó.  
ìöÃ à Àïðèëà  êÓ  ãÓ äàíü êqïè êîí" zà 10 ãðîøà, q Äåâèçü 8 

ãðîøà, zà ïîðåzü 4. ãðîøà è ïî zà êîëîìáîçü (царевка а и 

кукуруз) 7 ãðîøà. ÀðàY¿å ã Ó ãðîøà, êîñàYèìà dÓ ãðîøà, ïàêü 
àðàY¿å ãÓ ãðîøà, zà ïîðåzü ¥îêèçåâü d Ó ãðîøà, zà âëàäèêq 
kÓ ãðîøà ñà õàðYåìú. Ìàòè zà ñåíî ä Ó ãðîøà.‟‟ 

 
Осим лапских села: у Главнику, Дурлупу, Свећљу, Подујеву, Нићу, Чешибабину, Којићу, 

Крајмировцима и Марићу дакле у 1775 год. били су све Срби, а сад нема од православних ни гласа 

ни трага. Ово је највернији знак за наше научењаке и аустријско-мађарско-туђинске политичаре и 

Србе, који непрестано на сва уста вичу и деру се: да је Арсеније III и IV патријарх срп. 1690 и 1730 
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год. изселио срп. народ из праве Србије. Кад би то било: одкуда би овде били Срби на 85 год, 

доцније? Још је ово знатно, што се по свом Косову и Подриму (старој Метохији) или од наше 

границе крушевачког округа па у Правој Србији довде (до преко последњих огранака са оне стране 

врха Шара) и данас налази: да су родители и деца од 20 год. навише хришћани, а деца до 20 год. 

мухамеданци, па их још и данас један исти кућни кров покрива и мухамеданца и православног. 

Турци су дакле још у 15 веку потурчили нашу св. Богородицу, која је старија (т.ј. бивша место ове 

садање, коју је краљ Милутин подигао) и од св. Саве; јер је св. Сава основао митрополију призренску 

већ у бившој цркви до 1219 год. Успења св. Богородице на место ове сад. а то није могао учинити да 

је он ту цркву подизао, нити би се могло казати: 

 

‚‚q Ïðèzðhìq õðàíq ïðhðâåòûå Áîãîðîäèôå.‟‟ 
 

да је он основао ову цркву, или бар да је за време његово грађена, јер би се онда зацело казало и то.  

И данас још стоји прекрасна и дивна црква веле св. Петке, а боље и правилније, као што и сви 

признају, Успење св. Богородице, подигнута светим српским краљем Милутином за живота званим 

Бањским (по престолници Бањи дан. Ћустендил) а по смрти Софијским. Она је у тако званој једној 

од садањих 24 главних призренских улица, од ове сада потурице цркве званој : ''џума махале си.'' Св. 

Петком су је прозвали Турци, што и они признају и празнују Петак, па од њих и неки наши тако 

примили. Још су и данас на њој дивна и прекрасна на крајевима 4 кубета, која престављају четири 

стране света, на које је се бар у срп. бив. земљама разпрострла и на које ће се и опет, ако Бог хоће, 

разпрострти права и истинита вера спасова; она престављају четирн Еванђелиста са проповеђу науке 

христове, а у среди стоји цвеће, престављајуће Спаса самог, престављајуће господа и Бога Ис. 

Христа.  
Над западном крају уздиже се прекрасна старосрпска звонара, која је од поменуте 1449 год. 

па све до пре неколико година опет престављала срп. звонару, а не, као сад, мунару. Но завишћу, 

према нашим дивним и величанственим непостижним споменицима наше драге браће хришћана, а 

имено бив. француског конзула и владике римокатоличког, па још по несрећи и већој нашој бруци и 

ругоби словенина из Далмације Богдановића, Линића (или Липић) аустријског конзула и инглиског, 

под управом председника призренског меџлиса, или савета, Фејзулах спахије, пре неколико год. 

поскидаше с кубета на њеној звонари и кров и направише и начинише мунару, а иконе и живописе 

срп. са натписима замазаше и закречише као и натпис од црвене опеке на северној страни међу 

прозорима, који гласијаше: 

 

‚‚íèòðîïîëè¿à ïðèzðåìüðêà àðõ~ïèðêîïà Ñàâå 

ððáüðêîãü,‟‟ 
 

те тако она сасвим постаде џамиом, и ако је неволе турци, не иду у њу н немоле јој се, шта више и 

хоџа на њој невиче неурличе и не зурла. Хришћанин конзул и преставних хришћанске аустро-

угарске државе г. Линић, као и инглиски, пре две године јавно су на сред Призрена говорили, а 

особито први ово: 

''Ви Турци, неможете и нећете бити на миру све дотле, док. непорушите све старине бив. 

српске у овим земљама! нити можете владати... својом сопственном земљом како ваља, како треба и 

како хоћете! Ово све неможете с тога, једно што овуда тумарају ради тих старина некакви научени 

људи целе Европе, а овамо су политички ађенти (веле да је овде подразумевао нашу драгу браћу 

Русе и г. Гиљфердинга); а друго и нарочито зато, што се овуда мутљају ... пресвучени Срби, као 

(чујте га)... књаз црногорски Никола, под именом трговца да купује коње и волове, а долазио је и 

књаз... Михајило, но овај тражећи рогове изгубио је и главу!!??''  

Од нас несретних и вечно политизирајућих, а слабо што радећих, шумадинаца непропутова 

овуда ниједан Србин, нити овде стаде шумадинска нога, а прочкиље шумадинско око, а хришћани из 
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просвећених, научених земаља, па још и преставници својих владаоца, чак конзули, овако јавно и 

најбезстидније лажу и варају. Шта дакле остаје за друге, а како могу прости Турци да овим лажовима 

неверују?  

Инглиски конзул пунио је Турцима главу све дотле, докле сасвим непотурчише св. 

Богородицу, наводећи, да ће је Султан поклонити раји, ако је ова зајиште, јер је права црква, па ће 

раја тако бесна подићи још и звона на њу, и свакојако ће, пролазећи кроз ову чисто турску улицу и 

земљу и својом брезобразном лармом и лупњавом звона досађивати и чинити Турцима и вери им 

поруге. Него Турци ваља или да је потурче, или да је сруше ? У колико је ово све истина није нам 

нужде тврдити ничим што су нам преко 20. најодабранијих људи све од речи до речи ово потврдили, 

и ако се ми само унеколико сумњамо.  

Тако је дакле после 411 год; сасвим потурчена св. Петка. До напоменутог доба, она је стојала 

пуста и непотурчена, те су јој с тога околни Турци притисли сво земљиште баш скоро до њених 

зидова и отели јој и зграде и све остало. Њу су само за то чували, што је на њеној звонари стајало 

прастаро српско звоно са натписом да га је св. Сава поклонио призренској митрополији, и да је 

саливено у Поречу (кичевске нахије) које је до пре 25 год. избијало часове по европском идењу 

часоказа, а од то доба обрнуто је у избијање азијско, или турско. Пред овим св. храмом, а садањом 

џамијом, и ако са викалом, са кога се никад невиче, стоји и дан данашњи студенац још из срп. доба, 

са прекрасном лаком и студеном водом, која је и света и лековита.  

Власти турске, да би омилеле Турцима ову ни цркву ни џамију, терале су непрестано војнике, 

да у њој клањају. Једном, после свршеног намаза (молитве) кад из ње изађу анадолије војници, један 

је погледи са свију страна, па запита турски другове: море кардаши, шта је џанум ово? Ови му 

одговоре да је џамија, он запита за звонару, што је онака, они му одговоре, да је то била црква, а он 

се окрене пљуне на њу, и тако се побуне војници, те нехтедну више ићи у ову српску светињу. Да ова 

наша браћа и хришћани ненаговорише турке, св. Богородица остала би до данашњег дана само пуста 

црква и више ништа.  

Прича се, да су је још 1148 год. Турци турчили, али нестане оног првог хоџе који је пред њом 

почео да чита турску потурчујућу молитву. Синан паша такође је и сам покушавао, али и његовог 

хоџу убије некакав камен са звонаре, на ком је била изрезана св. Богородица; те је тако остало било 

све до пре 4—5 тод. кад су јој звонару пресекли одозго, свели на шиљак и т. д. Кубета су јој сва 

покривена још оним истим оловом, којим је била покривена, веле, кад је грађена. Околне потурице 

некада су се око ње сахрањивале, а данас се и то нечини, јер се држи за обезчашћене свете пророкове 

вере.  

Северу на 300 хв. од ове потурчене цркве стоје огромне тако рећи урвине, у којима је сада 

турска апсана, а прича се да су то урвине од душановог дворца. Пред дворцем стајала су два огромна 

још из срп. доба дрвета, која оба Турци узинат Србима, такође пре 3 год. посеку, али опет узинат 

Турцима, из њихових корења изтераше младице; Турци и ове посеку, а корење изкопају; а младице 

опет избију из жила, и видевши Турци да баш расту, оставе их говорећи; ''ово значи да хоће ђаурско 

царство да се понови.'' И то ће скоро бити, ако само Бог да нама шумадинцима памети бар колико 

свракама. Осим већ поменутих књига бивше ове цркве има још неколико на којима пише и то: 

‚‚Ñíèðåìè íèòðîïîëèòü ïðèzðŒåìðêè Ðèõàèëü‟‟ На 12. и то 

Типику ‚‚Âü ëhòî  #ç Ó. и ñ Ó. и çÓ. ïðèìèøå ..... îä ìèòðîïîë¿å 
ïðèzðåíñêè~ ....‟‟ на 13 опет само ово: ‚‚îäü ìèòðîïîëè~ 

ïðèzðåíñêè~‟‟  на 14. Минеју за Септембар, забележена је година:  

#çÓ. kÓ. å Ó.  На 15 и то корици Панегирика:. ‚‚Ñià êíèãà Ïàíàãèðèêü 

ìèòðîïîëèå  ïðèzðåíñêå è ïèñà ñå ñûå âü äüíû âñåwñâåmåíàãî 

ìèòðîïîëèòà ê¿ð Ìådîä¿à âü ëhòî ç Ó. î Ó. ñÓ. âü äüíû 
âñåwñâåmåíàãî  àðõ¿åïèñêqïà ïåêüñêàãî êvð Ðàêàðèà.‟‟  и на 16 
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и то Осмогласнику опет ово: ‚‚Ñià êíèãà îäü ìèòðîïîë¿å ïðèzðhíñê¿~ 

ïðåYèñò¿å Áîãîðîäèöå ëhâèøêîè è êòî þ êè ^zåòè ^ 

ïðåYèñò¿å Áîãîðîäèöå, äà áqäåòü àíàôåìà è äà ìq ~ ìàòè 

Áîæ¿à ñqïðîòüíèöà âü äíü ñòðàøíûè è äà ~ ïðîêëåòü ^ 

Ãîñïîäà Áîãà è ^ ïðåYèñò¿å åãî íàòåðå è âðhõü ðâåòèõü‚ 

àíèìü.‟‟ и даље: ‚‚Âü ëhòî   

#çÓ. ð Ó. êÓ. ç Ó. ïðèñòàâè ñå ïîïü Íèêîëà  ìöÃ à  Äåêåìð¿å êÓ ç Ó 
äüìü.‟‟     

Најиђосмо и на оставке од књига бивше цркве, св. Богојављења, а сада џамије код воде Мараша на 

левој обали Бистричиној, а испод самог града призренског. На књизи једној, а по реду 17 пише:  

‚‚Ñià êíèãà ãëàãîëhìà wêòîèõü öðüêâè Âîãî¿àâëåíq .... 

ñòqäüíàöü Ìàðàøü .... ïîâåçà ñå è îïðàâè âü ëhòî #sÓ. 
öÓ. îÓ. s Ó. 18. на свршетку једне одрте пише: ‚‚ðèþ ðâåòqþ è 

áîæüñòüâüíq êíèãq ïðèëîæè Ðàäà Äìèòðîâà ñâåòîìq 

Ãåwðãèþ Ðqìåâèê~âå ôðüêâh zà ðâîþ āäqøq è zà ðîäèòåëü 

ìåìèõü.‟‟  
Ова породична Руњевића и мала црквица, кад су државне и царске, које порушене, а које опет 

потурчене, била је много доцније већ као саборна, јер на псалтиру једном пише: ‚‚ðè" êíèãà 

ãëàãîëåìè jàëòèðü ïîïà ÑòîàíLh èêîíîìü âåëèêèà öðêâè è 

ñòàâðàïèãè ñâåòàãî Ãåwðãè" 1815 ìö Ã à  ¤íuàðèà äåíü 20.‟‟ 

Ова ставрапигија и саборница призренска црква, можда и незна, а и не-моли се за душе оних, 

који је подигоше и за здравље потомака њихових, који се чак у леденој Москви потуцају од немила 

до недрага у последњем женском потомку девојци од 60 год. Варвари Рунићевој, која говори све 

епропске језике, и као рускиња свуда и на сваком месту подједнако подпомаже Србе и Бугаре. Но од 

овог за нас је знатнија прибелешка на другој страни #ñÓ. êÓ. ã Ó. листа исте књиге, која гласи ;  

‚‚Ðèëîðòèþ Áîæèþ Ìèõàèëü ìèòðîïîëèòü Áàíüñêû ãëàãî~ìå 

Êîëàñè¿à, Êðàòîâüñêû è ≥èïüñêû, ñüè ñâåòû áîæüñòâüíè 

jàëòèðü ïîðëàõ âü ððüïðêqþ ïàòðè¿àðüøèþ ãëàãî~íî”ñþ 

ïåçüñêuþ, è ëåæå ïîYèâàþòü ìîmè èæå âü ñâåòûõ ^öà 
íàøåãî Àðñåíè¿à, Åvñòàfè", Íèêîäèìà è èíûõ ñâåòûõü 

áîãîqãîäíèêü, äà í~ñòü íèêèìü ^åìë~íà ^ ñå áîæüñòâüíè~ 

öðüêâè. Äà Yüòåòü, åæå âü öðüêâè è äåæå ïîñëà~òü âü 

ëhòî #çÓ. ð Ó. âÓ. Ñåêòåì ìöÃ à  êðuã ñëüíöà êÓ âÓ êðuã ëqíè íÓ ãÓ 
âü ðqöh ëhòq s Ó îñíîâàíè~ åïàêòà ê Ó d Ó  êëþY ãðàíèø  äÓ 
èíäèêò¿wíü ç Ó.‟‟ 

Испод тога другом руком пише ово: ‚‚Ñâåòàãî Åvðòüf¿à ^ìŒåðëè ìà 

èíu ñòðàíu ïîYèâàòè ìíþ íà öðüíîè ðhöh, ñâüòàãî æå 

Àðñåí¿à, ðàzäðîáèëè è ðàzñhêëè áåzáîæíè ñêvfè è ~äâà 
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ãëàâà ~ãî wáðhòàññ# w ãîñïîäè! Ïðèäîøà ã Ó ¿àzûöè 
ðâèðhàïè âü äîðòî#ì¿å 1737 Ðàðòà 21.‟‟  

На другој страни пише: 

‚‚Íà #àÓ. j Ó. ìÓ. çÓ. ãw. ãwäq ñhäå íà ïðåñòîëü ñðüáñêû 
ãîñïîäèíü áëàæåíi Àfàíàñ¿è ïðhæäå áèuøè ãîñïîäèíü 
ìèòðîïîëèòü ñêwïñê¿è è áûñòü ðàäîñòü âåëèêà# âüñåìü 

ñðüáîìü è áîëãàðîìü è âüñèì wêðüñíèìü ñòðàíàìü. Zàïèñà 

ñòàðüöü Ìîvñåè Âðqøêîãîðàôü.‟‟     

Па даље истом руком, и другим мастилом:. ‚‚è ïðháèñòü ó ïðåñòîëh å Ó 
ëhòü è ì äíåè è ïðåñòàâè ñå 1752 ãîä.   

19. У средини Пролога за мца. Јануар,Фебруар и Март пише ово:  
‚‚Âü ëhòü ç Ó. ëÓ. í Ó. ìöÃ à  £àíqàð¿à dÓ äüí äà ñå zíà~òü êàêî 

ïðèëîæèõü êíèãq ïðîëîãü òðè ìöÃ å ñâåòè~ è âåëèêè~ öðüêâè 
ëàâðè ÃðîäYàíüñêîè ìèòðîïîë¿è ïðåzâèòåðü Äìèòðü ^ 

Íèêøèíà êîëà zà ðîäèòåëñêq äqø®q zà ïðhzâèòåðü wëèâåðà 
è zà ñâîþ äqøq è ïîäïèñàõ ñâî~þ ðqêîþ àzü ñìhðåíè 

ìèòðîïîëèòü Íèêàíîðü. Àmå êòî ^èìå ñèþ êíèãu ^ ñâåòû~ 

Áîãîðîäèöå ÃðîäYàíüñêîè òàêîâè äà áuäå ïðîêëåòü ^ Áîãà 

è ^ ïðhYèðòû~ ~ãî íàòåðå‟‟    

20. У Минеју за Јануар: ‚‚Ïî ïëüòè ðîæäüñòâà Ãîñïîäà Áîãà è 

ñïàñà íàøåãî Iñqñà Õðèñòà âü ëhòî #à Ó. jÓ. ï Ó. äÓ. ãîäà 
áûñòü ñíåãü âåëèêü sÓ ïåäà è âèøå è áûñòü ìðàzü âåëèêü ê 
äìè wáëåêîøå ðå ëåäîíü è íàëà äðåâà ïàäîøŒå ìà zåíëþ, 

ïîêðè èõ ñíåãü è áûøå ëqãîâè ¿àêî æå ïîë" ðàâíà è 

ìíîãî ëþä¿~ ïîìðåøà è ñêîòè è ïòèöå áåz Yèñëà ïîãèáîøà 

è öèãàíè Yåðãàðè è ìåYêàðè áåõq íà ïîëå íå ìîãîøå äà 

èäq íèãäå ^ ñíåãà ìíîãà ïîìðåøà ^ ìðàzà è ^ ãëàäè è 

ïðîäàøå ëþäè äðåâà êîíñêè òîâàðü ïî ì Ó ïàðà è ïîâèøå 
áèñòü ìö Ã à  Äåêåìáðà âü ëhòî âûøåñðåYåìî.‟‟ 

21. На Триоду ‚‚ð¿þ êìèãq êqïèøå ðåë¿àìè ðâåòîíq Íèêîëh 

èæå ~ñòü q ÕîYå zàãðàäñêà äà ~ ïðîêëhòü êòî ê~ þ ^íåñü 

^ ðâŒåòàãî Íèêîëh‟‟ и на крају: ‚‚ð¿þ êìèãq ïîâhzà Ãåãà ^ 

ïëîñêèmè Áîãü ãà ïðîðòè‟‟ 

Сад ни у једном том селу нема ни по једна душа православних. На 22 пише: ‚‚ð¿þà 

êìèãà ^òü Êîðàê~âå ôðüêâå‟‟ на 23. ‚‚ð¿þ òðèîäü ^ 

öðüêâå Êîðàê~âèê¿à ñâåòàãî Íèêîëh âü ãðàäh Ïðèzðhíh q 

ìàzè ìàõàëå ïèñà ïîïü Öâhòüêî âü ëhòî #çÓ ð Ó.‟‟ на крају исте: 

‚‚ïèðàõ Äíèòðè ä¿àêü .... ïðîðòèòå .... ïîìåæå 
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áåzàêîíà" òðåñêàâèöà äîðàäè íè¿à‟‟ па даље руком попа Цветка: 

‚‚Ïðèäå ïîïü Öâåòüêî ^ ðåëà Êîðèøå âü áîãîõðàìèíè 

ãðàäü Ïðèzðåíü âü ëhòî  
‟‟ ç Ó. ðÓ. ä Ó. ïðè âüñåwñâåmåíîìü ìèòðîïîëèòå 
ïðèzðåìðêîíü êvðü Ðèõàèëå ïð¿б ïàòð¿àðõ®q Ãåðàðèíq‟‟  

На 24 Минеју за Април писан  ‚‚âü ëhòü  #àÓ. õ Ó. í Ó. ....‟‟  доцније 

уписано: ‚‚Âü ëhòî 1769 ãîäà ìöÃ à  Ìàðòà 16 zíàíî äà ~ñòü ~ãäà 
ïîáåãwñìî ^  ¿àíèYàðà ïîäü êàìåíü áëèzq ðåêè è òq 

íîçèñìî ç Ó íîçè äîèäå æå ìèìîèäå ãíhâü áîæ¿è‟‟ 

25. На Антимису: ‚‚Áîæüðòâüìè è ðâhòè wëòàðü ãîðïîäà Áîãà 

è ñïàñà íàøåãî Iñqñà Õðèñòà ðuêîäåèñòâîâàíè æå è 

áëàãîñëîâåíü ïðåwñâåmåíèìü ãîñïîäèíîìü wöåìü Ìîèñå~ìü 

ïðàâîñëàâüíèìü àðõ¿åï¿ñêqïîì ïåöñêèìü ïàòð¿àðîìü 

ñðüáñêèì è áëãàðüñêèìü è ïðîYèìü ïðàâîñëàâí¿ìü âàñòîYíå 

öðüêâå è ãðüYêàãî zàêîíà. È òàêî ñàï¿ñà áîæüñòâåíè 

Àíòèìèñü àzü ãðhøíè Èwíü âü ëhòî #çÓ. ñ Ó. êÓ. ê Ó.‟‟     

Тако дакле кад већ напоменусмо махале турске, или срп. улице, у Призрену, онда нам ваља да 

их и побројимо, те да се види колико их има, прва је била: ''џума махале си'' која лежи скоро у среди 

Призрена с десне стране Бистрице. Друга је од западне стране: ''Терзи махале си'' названа тако с тога, 

што је овде био терзија силног и страшног разбојника и утаманиоца српства, бив. Куклибега. Онде је 

тако звана џамија ''Кукли бег џами-си'' и још једна друга, обе покривене оловом, огромне и лепе, а од 

срп. прав. цркви. Овде је највише Турака. Друга се зове ''Махмут паша џами си'' 3 ''Хоџа махале си'' 

или хоча са такође огромном џамиом тако званом: ''Хоча махала џами-си'' такође од прастарог срп.  

м  Ãра. и у њој су сами Турци: 4. ''Бегзаде махале си'' са џамиом ''бегзаде џами си'' 5. ''Хаџи хасан 

махале си'' и џамиа истог имена; 6. ''Сози махала си'' и сочи махалска џамија. 7. ''Илијас кука махале-

си'' са ''илијас кука џами си''. 8. ''Мјудерис махале си'' и ''мјудерис џами си''.  

У овој је се улици Куклибег учио, те је с тога и та махала од школе, у којој је се учио, 

прозвана тако. У њој живе измешани Срби, Турци, Латини, Арнаути и т. д. 9. ''Сејди бег махале си'' и 

са ''сејди бег џами си.'' 10. ''Синан паша махале си'' са синан пашином џамиом, коју је Синан паша 

направио од оног истог тесаног мрамора, који је био у душановој цркви св. Аранђела, гробници 

душановој. На Синанпашиној џамији има преко 70 прозора, тако је огромна, а на зидовима виде се и 

одломци од наших крстова. Она је, као и све, покривена прастарим срп. са срп. цркава турцима 

скинутим оловом. У њој су измешане потурице Срби и мало Власи. 11. ''Пантелија махала'' у којој 

сами Срби живе, а зове се тако због бив. цркве св. Пантелије. Она је с леве стране Бистрице у брду. 

12. ''Варош махале-си'' у брду и у њој су све сами хришћани Срби и Цинцари.  

У врху је махале град, који је Махмут паша Ротуловић поправљао и нешто на прастаром срп. 

граду дозиђивао и мењао. Сада у њему седи по 12 војника топџија, који у барјаме, и кад је царев дан, 

опаљују са града топове, којих има само 3. а у старо време било је и више топова и седело је у њему 

по 200 топџија. Сад је у њему најтежа тамница, али само за Србе. Унутра су дворци за харем и 

остало са прекрасном џамиом. 13. ''Максут паша махале си'' и ''максут паша џами си.''  

Сад долазе даље преко Бистрице на сјеверо-западној страни. 14. ''Будак хоџа махале си'' и 

''будак хоџа џами си.'' 15. ''Ахмет бег махале си'' и ''Ахмет бег џами си.'' 16. ''Чохаџи Махмут махалс 

си'' и ''чохаџи. махмут џами си.'' Одавде је ношена свита, (чоха) за двор Куклибега, па је с тога тако 

прозвана. У старини се она звала ''Свитна улица'' 17. ''Ени, или Ерни, махале си'' са ''ерни махале 
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џами си.'' 18. ''Ћорхага махале си'' и ''ћорхага џами си.'' 19. ''Сарачана махале си'' и ''Сарачана џами 

си.''  

У овој је кућа страшног српског крвопије цинцара Тасе. Овде је житни трг на коме је један 

огроман камени стари срп. споменик са великим и огромним срп. натписом, али га недадоше Турци 

снимити. Овде је једна џамија Махмутпашина а друга Еминпашина.  

Тргова (пазара) има још осим овог: ''Папаз чарши-си'' где је руски конзулат ''Стари Пазар,'' 

испод поповског ''Кумлук Ароста, Ковачлук, Баждарина, Табхана'' и т. д. 20. ''Мехметпаша махале 

си'' и ''мехметпаша џами си,'' или ''бајракли џами си'' зове се тако с тога, што кад се на њој истури 

стег, на свима осталим викалама хоџе заурличу. Кроз њу тече Бистрица, и у њој су све сами Турци са 

3—4 Срба и Латина, препуна је старина наших. Она је потурчена од домаће цркве старца Југ 

Богдана, таста кнеза Лазара, где су му и двори били. Сад је овде гробница поменутог Махмутпаше. 

21. ''Левиша махале си'' са левиш џамиа си. Махала је ова идући м  Ãру св. Марка. У њој је мало Срба 

помешано са Турцима. 22. ''Драгоман махале си'' драгоман џами си све сами турци. Овде је живео 

драгоман Куклибегов, па је с тога тако и прозвана. 23. ''Папаз Махале си'' 24. ''Курила махале си'' са 

курила џамиа си.  

Веле тако је се прозвала, што јој нема довољно воде, па и оно што има сва је мутна. 25. 

''Табхана махале си'' са истог имена џамиом. У овој су све сами Турци. Све су ове џамије, бројем 24 

само најглавније, зидане и оловом покривене, (а има их још 19 без викали до 40 малих веле) или 

потурчене и преправљене од бив. срп. цркава и манастира, или од њихових урвина, но свакојако на 

њиховим бив. местима; подигнуте и сазидане. Осим поменутих 25 махала има их још неколико, као: 

25. Кошар махале. 27. Ђура махале, 28. Фетабег махале, 29. Синанпашина варош, и још неке мање и 

незнатније са оних 19. полуразорених зиданих, али без викала и са викалама и са оних 40 незиданих 

џамија, све подигнуте на урвинама бив. срп. цркава и м  Ãра осим оних правих турских дрвених 

џамија, свега дакле бив. срп. цркава и м  Ãра 83 а сад се још познају урвине и развалине још од ових 

бив. призренских православних старих срп. цркава и монастира: 84. Св. Аранђела душанове цркве, 

85. Св. Никола у стени, више неразорена, но што је разорена. 86. Св, Илије на чоту у Левиша улица, 

где се укопавају варошани, левишани и ћуримахалци. 87. Пола разорена црква код барјак џамије у 

једном турском дому, а спрам дома садикхагина. 90. Св. Недеља у улици варош, а у кући Јанка 

чауша. У ње је само северна страна разорена. 91. Св. Никола у врху вароши близу дома попа 

Трифуна. Она је баш ниже града, а више вароши на обали варашког потока. 92. Св. Никола читава, а 

у кући Виће Митушића. 93. Св. Спас читав са једним кубетом, о којем се отимају Срби и Србогоге, а 

ко баш хоће и само Гоге. Гоге хоће да га отму подигнувши око њега зидове западни сјеверо-западни 

и јужни.  

Кад већ обилазимо и по трећи пут око прекрасне, и мале цркве св. Спаса, по причању, 

задужбине светих Неманића и то првог просветитеља у правом православљу св. Саве, око које баш 

сада хоће да се проспе братска и једноверна крв православних Срба и тако званих сада некаквих 

Гога, а боље Србогога, призренаца, као да им је врана мозак попила, онда неје могуће другчије, а да 

коју нерекнемо о том камену спотицања данашњих православних становника призренских. Да то 

неурадимо, било би и ружно и грешно, и ето, и ако нам неје стало до ситних зађевица призренских 

православних Срба и Србогога, које говеју само турцима и њиховим властима, а опет ево стојећи 

ниже призренског града, а више св, Спаса на ''Пространом брегу'' огранку Смиљевца огранка 

Шаровог, и као Јеремија у Вавилоњу оплакујемо тужно и несретно стање наше браће запевајући: 

''Обрните се сви проходећи путем и видите има ли туге, као што је моја?'' па рећи устима пророка: 

''пропаст ти је од самог тебе Израјиљу (Србине).''  

Али они, који су заварили и заметнули ову распру међу својом браћом осим турака, нека знају 

да ће одговарати за њу пред богом и српском историом. Ми их знамо, они су се негде хвалили том 

несрећом српском, називајући је срећом и т. д. За ове би боље било да су опрезнији, да више седе на 

једном месту, да више раде и мозгају, више пазе на оно ради чега су, да више мисле, а мање 

сплеткаре, и да воде рачуна о својој смрти и спреми за онај свет, а не око прогонства овог или оног 
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родољуба, око проганства овог или оног учитеља, око утамањења српског језика и народа, око 

изтраживања и испитивања, да ли су Срби и у Лесковцу или некакав други народ. 

Што се тиче спољњег изгледа ове црквице он је диван и ако у малом, опет доста 

величанствен, јер је испод града, а над самим Призреном. више леве обале Бистричине уз стрмениту 

косу за неколико стотина стопа, ако не и хвати, узвишена. На цркви је једно мало кубенце од својих 

до 3 хв. висине озидано и украшено као и сав св. Спас, шаренилом прекрасне и црвене неманићске и 

до неманићске опеке. Изнутра је, по причању, ово кубенце сво живописано прастарим српским пре 

неманићским веле живописом, старијим од св. Саве. У врху је кубета, веле огроман, Саваот и око 

њега ово пише: ‚‚Áîãü ðü ìåáåðå ìà zåíëþ ïðèzðh ðëèøàòè 

âüzäèõàíè~ wêîâàíûõ, ðàzðhøèòè ñûíè uìðümüâëåíè 

âüzâhñòèòè âü ñèîíh èìå ãîñïîäíh, è õâàëq ~ãî âü 

Èðqñàëèìh.‟‟ 

Натпис је овај около Саваота, а испод њега иду прекрасно уписане анђелске и аранђелске силе 

и власти носећи на својим раменима појас којег држе у рукама ниже раширених својих малих и 

многих крилашаца, а у појасу је у целој кубетовој округлини, као и онај горњи упис опет овај 

уписан: ‚‚Yñòàíåèøuþ õåðuâèìü è ñëàâíhèøuþ áåzü 

ñðàâíåíè¿à ñåðàôèìü áåzü èñòüëhíè¿à Áîãà ñëîâà 

ðîæäüøuþ.‟‟ 

Ниже ових девет разних анђелских степени власти и т. д. уписани су у четири угла 4 

Еванђелиста са својим принадлежностима, а ниже њих остали светитељи. У олтару је више горњег 

места, прекрасно и дивно уписана, величанствено и озбиљно преблага св. Богородица, која држи на 

својим прсима малог оберучке благосиљајућег, Спаса, а она, са разширеним рукама, показује свој 

пријем свију и свакога истинито долазећих јој. Спрам главе јој, а с десне стране, пише: ‚‚í Ãð 
ìåðëà ðü‟‟ а с леве: ‚‚f Ãã  óîððîð‟‟ Испод ње је с једне стране Аранђел Гаврил, а с 

друге Михајил, који под једним својим уздигнутим пламеним крилом чисто заштићавају Богомајку. 

Испод њих, као обично у свима срп. прастарим црквама, иду уписани: Велики Василије, Григорије 

Богослов, Јован Златоуст и т. д.  

У опису борбе Срба и Србогога даље ћемо још коју рећи о самој овој прекрасној црквици, а 

сада прелазимо укратко на њену прошлост. У једном летопису о св. Сави говори се, да је он у месту 

призренске жупе основао митрополију призренску у цркви св. Богородице, да је ову цркву (или овај 

м  Ãр) изабрао св. Сава зато, што је био најбоља и већа од свију осталих налазећих се за онда туда 

цркви и манастира, што је била и најудеснија и т. д. јер је он све своје митрополије оснивао и 

митрополите постављао не по паланкама и градовнма, но по манастирима и од света удаљеним 

местима. У истом љетопису помиње се да је за време св. Саве близу митрополије међу млогим 

црквама била и црква св. Спаса, која је, као метох митрополије призренске, зависила од ове и њене 

цркве Успења св. Богородице. Ми ћемо доцније тај летопис напечатати, а сада остаје питање, да ли 

ће бити ова црквица тај св. Спас, који се спомиње у поменутом летопису, или која друга ?  

Даље се извесно зна ово, да је ова црквица, по бегству Арсенија III. Чарнојевића патриарха 

српског 1690 год. у Аустроугарску Србију, пошто Татари сатрше и изтурчише сву ђаковичку, већи 

део призренске, тетовске и т. д. нахије, међу млогим и неизбројним осталим и она је запустела, но 

неје порушена, што је јака била. Неки хоће да је она запустела још 1580 год у време Синан паше, 

који је потурчио насилно млоге српске крајеве, међу којима је и сада тако звани Горњи Дукађин, или 

место рођења синановог, а на 10 год. пре но што је спалио на Врачару пред Београдом мошти св. 

Саве баш на месту где је сада еврејска у гробљу им она капела. Било прво, или друго, а напослетку 

макар и доцније и раније, ствари ништа неприноси.  

Довољно је ово што се извесно зна и што је у једној црквеној призренској књизи 

прибележено: да су у св. Спасу лежале козе, турски коњи и остала стока турска, са својим чуварима, 
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заклањајући се од непогоде, све до српског призренског митрополита Јанићија, који је дошао на ту 

митрополију 1771 год. Млого је пута, не само он, но и млоги, као и околних народ, покушавао да 

козаре и чуваре разне турске стоке изтера из св. Спаса, али му је све узалуд било за неколико година, 

јер су тада били у Призрену и околини најљући и бешњи јаничари. Овој неудаћу удружи се још 

црња. Баш кад се је митрополит Јанићије највише бринуо, како ће св. Спас пропевати, дође из 

Арабистана некаква дервишина Мустафа, која је се поклоњала гробу муратову на Косову, да и у 

Призрену прочита своје молитве. Овој се допадне св. Спас, и тадањи призренски паша Усахит бег 

поклони му га, и дервиш изагнав чуваре турске стоке, курдише се у св. Спасу, као да му га је бабо 

сазидао, или султан подигао, па га почне насилно турчити, и ноћу, затварајући врата, у њему 

ноћивати и т.д.  

Видевши јадни и жалосни Срби, са својим митрополитом Јанићијем, а нарочито Нешо 

Поповић (дед садање честите и патриотске призренске породице поп Јована поп Васиљевића 

Икономова, његова брата Лазара, о којима ћемо ниже говорити и т. д). Усахит паше туфекџибаша, 

Ђорђе Кулаксуз, Синадин Гудиња и митрополит Јанићије, почну се договарати, како би прогнали из 

св. Спаса дервиша? а међу тим дервиша почне ... нешто црно ноћу плашити и давити редовно сваку 

ноћ, обивајући врата на св. Спасу ! Таква су се привиђења неколико недеља сваку ноћ јављала 

дервишу, али овај нехтеде се ни маћи с места. Напослетку одпочну га ова превиђења и гњавити, па и 

то непомаже све дотле, докле га једне ноћи гонећи из угла у угао црквени да изагнају на двор, а он 

све те у св. Спасу, свог не изгњече, избаце из цркве, одкотрљају низ брдо, за неколико десетина 

хвати: и он се полу мртав устави, препречен вратима, куће Цицвицовићеве, те га ту и нађу Турци, 

јаве паши, који ходе дервишу и овај му једва жив исприча сву своју ноћну борбу са шејтанима 

(враговима). 

Тога дана позове Сахит паша свог туфекџибашу (оружника) Нешу да му очисти оружје. Неша 

ходе, а паша га запита: ''а бре динсуз, не ли се разбрала новина сь дервиш што се учинало у ваша 

црква ?'' Неша одговори, да се нешто говори, а паша: ''какој нешто бре? Дошли ваши црни шејтани и 

мојега доваџију (молитвеника) дервиша удри фурај бре, удри фурај бре сву ноћ! па га изтури на двор 

и сад лежи под ђаурска камара с дрва ни жив ни мртав.'' Неша одговори: ''Е, честити пашо, љубим ти 

скут и руку! добро да је и жив они ваш свети човек, јер кат наши свеци дигну се, раде што хоће и 

нико нема да им препречи работу. Што накане тој и работају.'' Паша грохотом смејајући се: ''аферим 

бре Нешко, аферим! харно си збориа! Дервиши нека си иду у теће, а не ђаурске цркве.''  

Ово је се догодило око 1785 год. а тек 1790 измоли владика Јанићија од Сахит паше св. Спаса, 

и исти још измоли од истог паше, те око цркве св. Ђурђа, са јужне стране, подигне зид, да у време 

службе ненападају Турци на цркву и у њој народ. У то време беше у Призрену 20 кућа тада 

досељених из Јанине и државе Тепендели Алије Гога, а после 5. год. (1800) још 10 и после 10 год. 

(1810) још 30 кућа, свега дакле 40 кућа. Срби, да би ове своје нове прибегаоце и бегунце од зла 

турског из Тепенделина и Јанине, што више почаствовали, да би им горку и чемерну судбу бегунаца 

и бездомовника олакшали, а да би и они као сви махом богати људи (јер су се са Алиом борили 

противу цара и донели доста блага) узели што више учешћа у одржању тада ове две призренске 

цркве, поставе и од њихне стране једног епитропа (тутора старатеља) у св. Спаса; те они као одтуда и 

полажу неко право и то од пре две три године, а не још и у том добу и после од тог времена на, цркву 

св. Спаса.  

1818 год. 27 Новембра умре митрополит Јанићије и шест свештеника, и то: 1. Јован 

Белопољац, 2. Дима Паракатић, 3. Синадин из Средцске, 4. Рада из Сиринића, 5. Стојче из Поповаца, 

и 6. Сава Петровић Подгоричанин, опојавши га, сахране га, не као владику (седећа) но као обична 

свештеника (лежећи), обукавши га у архијерејске одежде, у десној страни препрате св. Ђурђа.  

Те године завладичи се опет Србин хаџи Захарије из Дечана, па баш, пошто 1820 год, запопи 

попа Василију, Турци ухапсише митрополита Захарију, са још млого људи Срба и свештеника, у 

најдубљу и црњу тамницу града призренског. Међу свештеницима били су у хапсу: 1. поп Илија, 2. 

поп Коча, 3. поп Јован Белопољац, 4. поп Сава Подгоричанин, и хтедоше их све, а нарочито 

митрополита Захарију Дечанца, обесити, као што су обесили на сам Ускрс и патриарха Глигорија о 
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врата патриаршијска. Заоставши Срби и свештеници којекако умоле тадањег пашу, ужасног силеџију 

Махмута Ротуловића, те пристане на откуп од 45.000 гроша за владику Захарију само под тим 

условом, ако му тај новац донесу за један дан. У целој призренској околини, и самом Призрену у 

Срба не беше ни паре, вели се, те поп Василије Подгоричанин, 7. Децембра за три четвртине дана 

ходе у Дечане, из овога се врати, и донесе паши поменути одкуп, а паша држећи још 3. недеље у 

тамници митрополита, док не види чим ће се свршити у Цариграду, и хоће ли се одтуда одобрити 

покољ православних, па кад се овај неодобри, пусти бољна и изпребијана митрополита са једном 

трећином још једва и којекако живих Срба тамничара, те се поменути митрополит, после 

седмогодишње мучне болести и грдне патње, пресели у вечност.  

Али за време његово 1822 год. дозида се св. Спасу мала црквица посвећена св. Тројици при 

туторима: Настасу Темином, Кочи Спекуновим котларом (казанџиом) камен је за ту црквицу дао 

Куна Дибарац отац X. Спасоја Хуниног, 1825 год. живописана је поменута црквица, а 1831 

живописан јој је и иконостас живописцем Огњаном, и те је године у Дечанима умрьо митр. Захарија, 

где је и погребен, а на његово место дошао је за митрополита 1827 год. опет Србин Ананије, кога 

одазваше у Цариград, па из тог се више и неврати у Призрен. 1828 год. од св. Спаса па наниже 

начинила је помост (каддрму) о свом трошку (за 150 гр.). Аница жена Марка Гудина. После Ананије 

дође 1832 год. опет за митрополита Германух па после три године и њега одазваше у Цариград, из 

ког се више и неврати, те место њега 1835 дође за митрополита призренског Синексије, па га после 

4. год. одазваше у Цариград (био је веле велика пијаница) а на његово место 1839 год дође Игњатија 

Караманлија из Азије врло силан и страшан Турцима, које је псовао у сред њихова меџлиса (суда) и 

приморао их да пазарни дан у место недеља, буде среда, што је још и данас. Њега такође одзову у 

Цариград, из ког се више и неврати, а место њега год. 1848 дође Партеније за кога веле да је био 

Србин, кога прогнаше Грци (патриарх) чак у Колабок, а на његово место 1854 год. дође данашњи 

митрополит Мелентије, под којег се управом 1866 год. одпоче спор око цркве св. Спаса.  

Но пре самог спора и узрока напомињемо ово, да смо ове прибелешке преписали са једне 

хартице на једној књизи Општаку у цркви св. Ђурђа, коју је поклонио Цркви св. Николе у Призрену 

поп Јован Белопољац. Ту се налази и овај хрђав и непотпун запис о патриарху срп. Мојсеју Штурли. 

Стоји записано, да је у цркви св. Апостола Петра и Павла у сад. новом Трговишту (Пазару) на левој 

страни укопан патриарх срп. и митрополит рашко-призренско-скендеријски Мојсеј Штурла. Да је тај 

исти срп. патриарх 1728 год. разширио цркву св. Апостола Петра и Павла, призидавши јој препрату, 

и то све те год. а 20 Јула свршио. Незна се колико је после овога овај срп. патриарх још живео. До 

нашег доласка у Призрен ове 1870 год. ми смо борбу око цркве св. Спаса укратко и главније што је 

прибележили, а од тог доба па докле је у овој свесци стављено добили смо потпунији опис од једног 

нашег доброг пријатеља, те тако и почињемо:  

3. Фебр. 1866.год, дође налог из Цариграда, да се хришћани сахрањују изван градова, а 10 

Фебр. те год. Назиф паша заповеди Србима, да купе земљу изван Призрена за гробље, ови то 

учинише; 13. Фебр.купив за 2150 гр. у Шухли махале-си запарложене винограде, од х. Димка 

Чекрџије, и 20 Фебр. погребоше једно дете српско, а Латини са владиком својим Бучирелом, видев 

да немогу наћи друго место, те подплатив поменутог пашу, отму од Срба половину купљена 

земљишта, те источна страна оста срп. а западна латинска; 12. Фебр. 1866 Гоге (Власи призренски 

којих је сада са повлашеним и орађеним Србима свега 200 кућа, а правих само 40) направе од св. 

Спаса нов пут у ново гробље. те 9. Апр. 1866 год. умрлог њиховог Јанка Неониног погребу у то ново 

српско гробље, а родбина га после осам дана, ноћу изкопа и погребе у старо гробље код цркве св. 

Спаса; 26 Децембра 1867 умољен Србогогама митрополит Мелентије пише без знања српског, у 

Цариград, да допусти да се св Спас разшири и на то ферман да пошљу, а 15. Јуна 1868 дође ферман 

владици, десившем се у Приштини и по његовом налогу са новцима за ферман, ходу из Призрена у 

Приштину србогогски тутор св. Спаса Митар Балашка и поп Јован поп Симин, па га и узеше и 

донеше у Призрен, и 8. Јула те год. одпочну Србогоге копати нов темељ од североисточне стране, па 

опколе и југозападну до северозападне, или црквице св. Тројице:  
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13. Апр. 1869 умре Стојанка ћерка Ђурђа Дрвара и свештенство понесе јој тело у св. Спаса да 

опојају, а Србигоге затворе врата, ови опојају је пред црквом, и кад хтедну погрепсти у ископану 

раку Србогоге без пара не дадну; 13. Јула 1868 почну Срби копати раку у гробљу св Спаса за умрло 

дете Младена Чичкара, а унука Митра старца, но Србогоге то забране, док им се за место неплати 30 

гр. родитељи плате погребу и туже се суду, суд намирив их да се уједно укопавају заповеди да му 

дођу обе стране на суд: 2 . Нов. 1869 почеше Срби копати при северном зиду, гроб за призр. умрлог 

Архимандрита Данила (поп Диму) Србогоге затрпаше гроб и изтерају Србе напоље, да погребу ван 

гробља Архимандрита, ови се туже владици, а овај на страну Гога; те испод западног дувара једва га 

погребоше, платив такође за место:  

14 Јула 1869 год Мустаф паша призр. позвав Србе и Србогоге упита ове последње ког су 

закона, а они рекоше: ''Ромуни, Римокатолици.'' Паша им рече: ''Немате посла у бугарска (српска) 

црква и паре за гробља да врнете.'' Они непристадоше. а Срби 15 начинише молбу са 50 подписа, па 

понеше Мустаф паши, у којој пишу, ако Гоге не врате новце Србима узете за гробље, а оно нек 

пристану да буде у цркви св Спаса један епитроп и један поп српски, јавив ово паша Гогама, Гоге то 

одбију; 17-г. Паша заповеди Србима и Гогама, да начине по једно писмо са подписима па ће их он 

послати, са својим, по неком пандуру у Гусиње владици, да им се ствар по одговору пресуди, јер 

Гоге при парничењу позиваху се на владику, да им је тако он наредио, да недаду Србима укопавати 

се у гробље св. Спаса; 18-г. Срби начине писмо, у којем пишу владици, да им каже је су ли Гоге 

друге вере, позивајући га да дође у Призрену огањ да утули, јављајући му да ако не дође, или не 

одговори, проћиће другчије; 25-г. из Гусиња се врати писмоноша Тома Карафера, но од владике 

никакав одговор не донесе до то, да се мирија од народа скупи и пошље;  

14-г Августа у Призрен дође за валију стари јаничар и крвопија Смајил паша; 17-г. Мустав 

паша ходе из Призрена у Босну; од Јула 15-г до 25-г Септембра у Призрену је био велики помор у 

деци, а нови Смајил паша забрани Србима укопавати се у гробље. св. Спаса; 12-г Децембра сазваше 

се у школи општинари и ту им се прочита писмо за у Патријаршију, на које се народ потписа; 1876 

год. 1-г Јануара, Срби се скупише у Симину школу па прочитав писмо Симе Андрејевића, и видев 

шта им овај пише, препоручујући да се начини једно писмо Патријаршији, да виде шта ће 

патријаршија рећи; 11-г. Срби дозваше од Гога четворицу у митрополију, и јавише им да цркву св. 

Спаса неразваљују и нову не саграђују; 13-г. начинише писмо, и потврђено са 150 подписа, осим 

свештенства, буде послано у Цариград патријаршији; 19-г. ово писмо би потврђено и печатом цркве 

св. Ђурђа; 

22-г. дођоше од владике из Нове вароши два писма, једно Гогама, у ком им заповеда да цркву 

даље не граде, а једно Србима; 1-г Фебруара. сватови гогски, узев невесту из српске куће, пођу да се 

венчају у цркви св. Спаса, но отац девојке поп Коста ово не допусти, те се и венчаше у цркви св. 

Ђурђа, што до сад никад није било од стране Гога: 3-г. Мушур Смајил паша, позвав хоџабашу Гигу 

Јанићевића упита га гди је ваш владика, пишите му нек дође да буну угуши, на што му Гига 

одговори: ''ми смо већ једном писали, па ништа, но пишите му ви по вашу заповест мора доћи;'' 7-г 

Марта дође телеграф из Цариграда у Призрен, да ће се по идућој пошти јавити решење парнице око 

св. Спаса; 25 г. дође из Новог Пазара писмо мушуру од владике Мелентија, у којем му пише, да 

неможе доћи у Призрен, да угуши буну због некаквог посла; 31-г. дође из патријаршије писмо у ком 

стоји, да је поверила патријаршија владики Мелентији да ову ствар извиди;  

2-г Априла Срби из Призрена начине писмо с потписима па га послаше владици Мелентији у 

Приштину, да им овај пошље решење патријаршијско; 6-г. писменоша врати се у Призрен с писмом, 

у ком јавља владика да у писму што је добио из патријаршије ништа не стоји за цркву св. Спаса; 16-

г. општинари позвав већила владичина зета Николу, поруче му да каже Гогама да престану градити 

цркву св. Спаса, овај им каза, а они не послушаше; 17-г. како Гоге не послушаше Србе, једнак Срби 

начине арзовал и даду га мушуру, у ком га мољаху, да заповеди гогама да цркву даље не граде, док 

владика не дође, а Срби одреде Лазу Икономовића, који ће их при парничењу заступати;  

20-г. Мутесариф призренски позвав српске и гогске парничаре, а кад виде код Гога ферман, 

што им је владика Мелентије извадио и дао, ви имате истина право рече Гогама, али дођите 23-г ја ћу 
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вам боље доказати. У овај исти мах терџуман конзула Аустриског Балта, ушав у дућан Тасе Сикиног 

рече му: ''господар се радује што ви имате право по парници, зато ви поклања оно 5000 гр. што сте 

позајмили од бечког ћесара, но и то ви налаже да се добро држите с Дервиш бегом сином Фета 

беговим, а ако што вам устреба, вам ће господар од стране ћесара дати колико вам што треба узајам 

или и онако;  

23-г. на позив мутесариф паше ходу му 2-г Гоге са ферманом и 24 Србина, који казаше паши: 

''ми не идемо против царског фермана, но хоћемо да пресекну мајстори радњу око цркве, па на суду, 

кој добије онај нека је и догради,'' кад је ово паша чуо извади ћитап пророка, па упита чија је црква, а 

Гоге одговоре од старине је наша, но Срби посведоче да су они дошли пре 120 год. за време паше 

Јаљалије, и сад паша рече Гогама да пресекну градити цркву док владика не дође; 4-г. Маја Гоге 

изађу са арзовалом (прошењем) у руци чекајући долазећег из Дибре Смаил пашу, па кад дође близу 

ових, они му се поклоне лицем до земљу дав му арзовал, заурликав: ''у здравље царево, спаси нас од 

ових бунтовника и противника царских Срба!'' 10-г. у недељу, при свршетку сдужбе, поп Јован 

Поповић јави народу, да је сутра празник св. Кирила и Методија славенски учитеља, који у опште у 

свију словена празнују се па за то и они треба да их празнују и од сада се почиње празновати из 

најпре у Призрену св. Кирил и Методије;  

11 г. 70 Срба скупише се у школу, и разделише се у три групе, једна да се састоји из 12 лица, 

који ће водити парницу с гогама, ако би Гоге казали да они ово раде самовољно само да се узме 

црква, онда свештенство са другом групом, која се састоји из 20 лица да брани права српска пред 

Мушуром или пред владиком па и пред самом великом Портом, но ако ови посрну било од турске 

власти, или од владике онда трећа група, која се састоји из 30 лица, да узме парницу с Гогама; 26-г. 

дође од владике писмо Мушуру, у ком му пише да је сад тек чуо за распру између Срба и Гога, црква 

је православна, но Срби се комешају и љуте зато што им Гоге не даду укопавати се у њихова гробља, 

из овог се види да и владика очекује да се замути вода да више рибе улови;  

27-г. Срби се скупе у школи и прво друштво од 12 лица одреде да већ одпочну парницу с 

Гогама, те 28-г. ходу код Мушура парничари гогски и српски, а паша поче држат страну гогску, зато 

викне на Лазара Васиљевића изиђи ти и твоје друштво, но овај му се неуплаши, него му одважно 

одговори: ''знаш ли да кад мене гониш с мојим друштвом испред себе гониш цело хришћанство!'' па 

онда изиђе, а паша заповеди гогама да цркву даље не граде, а ја ћу рече сам ићи да видим имају ли 

право Срби; 30-г. Срби наново дадоше арзовал Мушуру у ком пишу од свију нас постављени су ти 

што воде парницу и што они рекну то ми сви велимо, и Мушур се наново обећа да ће ићи у св. Спаса 

да види шта се ради, сутра дан 31-г, но онда не дође, јер су му дошле на визиту 8 најмлађих и 

лепших гогских жена и девојака у харем, и он им се обећа да ће им дозволити да продуже радњу око 

цркве, пошто је се са свима редом измиловао;  

3-г Јуна из Гнилана дође у Призрен владика Мелентије, на сусрет му није нико изишао осим 

Младена Марковића, који је млого путем говорио за партају српску и гогску, но владика је само то 

казао, ако ми плате мирију знам шта ћу радити, а ако ми не плате опет знам како ћу ''полагују душу 

моју за новци дондеже јесам,'' а кад у митрополију дође, свештенство ходе код њега, метанише пред 

њим и љуби га, а он окренуо главу прозору, мало час ходе код њега и руска конзул г, Јастребов са 

осам Срба, но сад ево несреће, сад тек ходе Мушур у св. Спаса па гогама дозволи да могу градити 

цркву; 4-г. дознав Срби да Гоге разваљују цркву скупе се као овце, а Подгоричани позатварају 

дућане, па торбу о раме, а у њој праха и олова, с пушком у руци похитају да бране своју старину, кад 

за ово дозна г. Јастребов брже ходе Мушуру и јави му, да што пре заповеди Гогама да престану 

градити цркву, јер ће бити смутње, те сад Смаил паша брже боље пошље гаваза Гогама, који им 

заповеди да престану градити цркву, а народ се скупио око владике па га моли да иде код мушура с 

поповима, но овај једнако за трпезом седи, и у неко доба пође с поповима код мушура, који, кад код 

мушура дође поче с мушуром грчки говорити, а у неко време, намигнув очима поповима, попови 

изиђу, сад остаде сам владика с мушуром, тужећи народ, како му овај није за 4 год. платио (мирију) 

димницу, а кад му треба позива га, овај тајни њихов разговор трајао је 30 минута.  
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Сад владика ходе на визиту код других пророкових насљедника, а затим и у нову цркву св. 

Ђурђа, одавде ходе у цркву с поп Јованом поп Васиљевићем, св. Спаса и видоше разваљени свод над 

врата, сад се вратише у митрополију, али гле чуда, скочило и мало и велико с пушкама у руци на 

Гоге, но владика им не даде слободу, да не буде горе и тако се умирише кад дознаше да је конзул 

макнуо мајсторе са цркве, по овом Срби ходоше кућама, али се дућани не отворише, зато Јастребов 

јави паши, да паша пошље стражу око цркве; 5-г. Гоге бацише арзовал, у ком се тужу на владику и 

конзуле руског, мушур дозва владику и рече му: по тужби гогској ти и конзул узрок сте буни између 

Срба и Гога, но овај му одговори: ја имам власт над духовенством, а ти што ми кажеш то оћу с тобом 

да се протестирам, а паша одговори, ја ћу сад телеграфисати за тебе и конзула у Цариград, а исту 

вечер у три сата ноћу пошље жандаре да стражаре око св. Спаса, који кад дођу овде избаце пушку, 

не би ли се Срби преварили п дошли па да их побију; 

 6-г. опет најлепших других пет жена и девојака гогских ходоше у харем код мушура, и 

упитају га за цркву, а овај им каза: да иде да се споразуме са аустриским конзулом Липићем, па ће 

им јавити; 7-г. дође у цркву владика на службу, и по наредби г. Јастребова конзула руског, поче да 

говори беседу, у којој поучава народ да живи у љубав, и слози с гогама, јер Гоге несмеду разорити 

цркву; 1б-г. скупише се знатнији Срби њих 15, и ходу код владике, па му казаше да Гоге изнова 

граде нов зид, владика заједно с народом написа писмо руском конзулу, а кад конзул прими писмо и 

виде шта му каже, одма написа друго, посла га у Цариград за у патријаршију, у име народа српског, 

да патријаршија стане на пут даљем кварењу цркве; 19-г. из Приштине Лазар Поповић врати се у 

Призрен и јави народу, да је по наредби г. Јастребова телеграфирао у Цариград, но одговора 

никаквог нема;  

21-г. дође телеграф из Цариграда Мушуру да се он не меша у послове црквене, но то ће 

владика да размрси; 26-г. Срби послаше два посланика код владике, и јавише му вољу Срба, да 

захтевају да се црква св. Спаса за Петровдан отвори, па да у кој служе и српски и гогски свештеници, 

но владика им рече, писаћу у патријаршију, па какав ми одговор дође онако ћу и радити; 2-г Јула у 

Призрену бацише Гоге арзовал, да им валија дозволи, да могу почети зид да доврше, на ово паша 

дозва Гигу Јанићевића и Стефана па их упита хоће ли да пише у Цариград за ово захтевање гогско, 

но ови му рекоше ми то ништа не знамо, но питајте владику, мушур га упита, а овај одложи одговор 

до онда, кад одговор из Цариграда добије: 3-г. Гоге опет почну зидати зид са западне стране; 15-г. 

дигоше нови зид, планирају нови олтар, хоће стару трапезу да разоре а нову да сазидају;  

16-г. Срби се скупише и њих двадесет ходу код владике, па му рекоше: ми нашу стару 

дедовину недамо да Гоге разваљују. зато кажи гогама да престану градити цркву, владика ходе с 

четира Србина и каза им да даље не разваљују цркву, но Гоге не послушаше, зато владика ходе 

правитељству, које одмах пошље гаваза, те заповеди Гогама да не разваљују цркву; 17-г. Гоге 

дадоше мушуру молбу, у којој моле да им се дозволи градити цркву, но паша рече ударите телеграм 

баба Алији (великом везиру) и шеих-ил-исламу, па што вам отуд дође, Гоге телеграфишу, дав за 

телеграф 470 гроша: 20-г. умре у тамници један Србин из Гнилана, који је три године тамновао што 

је украо 3 оке масти, и паша нареди да се укопа у гробље код св. Спаса, како би штогод од тога било, 

кад га довеше до гробља, Гоге почну бранити да се у њихова гробља укопа, и Гоге задену једном 

Србину пушку за појас, а Гоге: Марко, Ђурица и Таса Симин ходу, а јадан мртвац Србин оста не 

укопан, и онако му труп усмрдео у сред гробља непокривен да га пси турски једу, Гоге научени од 

мушура у исто доба још заурликаше: ''мети Мухамед! ево ђаур с оружјем међу нама!'' џандари овог 

склептају па одвуку кундачећи у полицију;  

21-г. дође из Цариграда од патријаршије епистолија, писата пола грчким, а пола бугарским 

језиком, са печатом патријарховим на врху, у којој стоји да се Срби укопавају у једна гробља с 

Гогама, да у цркви св. Спаса буде један епитроп српски, а један гогски, црква се несме звати ни 

гогском ни српском, но православном. Ову епистолију владика одмах однесе мушуру, и мушур 

заповеди да се онај из Гнилана одмах укопа: 25-г. дође телеграф Гогама у којем пише: ''ми смо ваш 

телеграф примили, но решење ваше зависи од епистолије, која је код владике Мелентије.'' 28-г. Гоге, 

научени мушуром, начинише тужбу на владику и послаше Алији великом везиру у Цариграду; 30-г. 
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пет Срба ходоше с владиком код мушура да ишту кључеве од цркве, а на позив мушура дођу преко 

40 друга од Гога, Срби заискаше кључеве, но мушур рече владици: ''ето код тебе је један кључ, па 

иди те служи!'' владика му рече: ''брава је размењена, од које је код мене кључ,'' а Гоге сви у глас: ''он 

је хајдук, па смо се бојали да нам не опљени цркву,'' на ово владика скочи и ходе рекав, ја тражим 

доказ што сам назван хајдуком:  

1-г Августа Гоге дадоше молбу мушуру, да им дозволи цркву да је њихова, мушур позва 

меџлис и рече му, ова црква (св. Спас) треба да је само гогска, јер Срби имају две цркве и сопствена 

гробља, што потврди Дервиш Фета бегов син, сад начинише мазбату за у Цариград, но потерав Гигу 

Јанићевића да се на њу потпише, овај одговори: ''ја то несмем чинити без знања народа.'' 2-г. чујаху 

се вике од Гога, који најгадније а гнусније обезчастиваху владику Мелентију, и то све близу св. 

Спаса у јутру рано: 6-г. на рођени дан Јосифа цара Аустроугарског, ходе код конзула аустриског на 

визиту владика Мелентије, но за њим одмах и њих шест од Гога; 12-г. Владика телеграфира 

патријаршији, да пошље решење распре око св. Спаса, но добио је одговор да је писмо послано још 

27-г Јула мушуру, па почем је писмо код мушура а овај у Нишу, то се још ова ствар незна; 15-г. 

Владика нареди, да свештеници српски служе у цркви св. Спаса, но Гоге им не допустише; 17-г. по 

заповести владике сјединише се гогски и српски свештеници, разделив нурију по махалама;  

18-г. Гоге позваше поп Арсу и рекоше му да врати нурију, што му је одредио владика, и он 

врати примив месечне плате од Гога 150 гроша: 20-г. умре једно дете гогско у српској мали, и пође 

да га опева српски поп, но Гоге не дозволише, него га опева њихов распоп Лазар, а срп. попа 

изгураше напоље; 2б-г. дође у Призрен г. М. С. Милојевић, бави се тајно преобучен у Призрену 3 

дана, ходајући по овом и околини, и нејављајући се од Срба никоме до Сими Игуменовићу, долази и 

у школе а испитива децу и женску и мушку, а Турци су га још пре 13 дана тражили по Призрену и 

околини, и знали су да ће да дође, па по нахији поставили страже, где се нађе да се убије; 21-г. позва 

владика поп Лазу и скину му петрахиљ, што је опевао дете у туђој нурији; 22-г. позва владика 

гогског свештеника Арсу па му рече: по наредби г. Јастребова мораш бити поп и Србима и Гогама, 

но он то одказа; 23-г. скупи владика Србе па им рече да нађу човека кога ће да запопи место поп 

Арсе, а Срби изберу хаџи Арсу Савића;  

25-г. дође писмо из Цариграда од Сидријазема у ком налаже, да се ствар око св. Спаса реши 

по епистолији а не другчије. 27-г. владика зађакони хаџи Арсу новоизабратог за попа; 28-г. умре 

жена гогска, владика посла српског попа. да је опева, но Гоге недадоше, па је закопаше без опела, 

данас доће и мушур из Ниша: 29-г. умре Марко ципелар Гога, но Гоге га закопаше без опела, само да 

га неби опевао српски поп, а њихова два попа су без петрахиља, данас Гоге телеграфирају тужећи 

владику да немају попа, нити им се служи, а сахдријазем одговори да решење те ствари зависи од 

епистолије, која је код владике; 30-г. владика запопи хаџи Арсу у цркви св. Ђурђа; 31-г. владика 

позва неколико знатнијих Гога, па им рече, да сваки поп мора вршити свештена дјејства како у 

гогској тако и у српској кући у својој нурији, па појиска кључеве црквене од Гога, но ови 

одговорише: ''ми недамо цркву,''  

1-г септембра умре једна жена гогска из нурије поп Тодора, Гоге нехтеше да ју поп опева, но 

некаки Димка посипав је са зејтином и вином, укопаше је: 2-г. Срби начине с владиком писмо 

потврђено са 100 печата, па га пошљу у Цариград у патријаршију, у ком јављају да се Гоге с њима 

немогу сложити све дотле док не позову оне, који су од Гога одређени, да их заступају у Цариграду; 

3-г. Гоге тужише владику код мушура, овај позва владику и покажс му тужбу, но владика му рече, 

биће мира кад Гоге даду кључеве Србима, и с поповима се укопавају, али паша оста противан томе: 

5-г. владика написа писмо па га посла мушуру, у ком га протестира, што се меша у црквене послове, 

кад му је заповеђено да то не чини, но, зато што је ппсмо написано било грчким језиком, мушур га 

није примио; 6-г. Гоге опет дадоше молбу мушуру, но мушур им ништа неодговори;  

7-г. владика написа писмо турским језиком пређашњег садржаја (од 5-г) па га посла по Лазару 

Поповићу, на које доби одговор од мушура, да признаје да је црква св. Спаса српска, а не гогска, 

данас Гоге ходоше мушуру, да траже одговор на пређашњу тужбу, овај их не пусти к себи, но посла 

Зулфик бега и Гигу Јанићевића, који им кажу, да од сада у будуће не долазе код мушура, но да иду 
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код владике, па да од њега захтевају да им реши ову ствар: 18-г. Мушур и аустриски конзул Липић 

позову гогске свештенике, који су без петрахиља, па им рекну да децу, и без благослова 

митрополитовог, која нису кршћена, могу крстити, те тако крстише четворо деце; 19 г. зађоше гогски 

свештеници по кућама, те светише водицу; 24-г. распоп Арса укопа, без благослова митрополитовог, 

дете Тасе Тоскића; 3-г октомбра распоп Лаза укопа дете, такође без благослова; 4-г распоп Арса 

венча без благослова Војиног сина; 

6-г дође из патријаршије писмо, да се гогски свештеници, ако се не опросту распре, ставе под 

епитимију, но ови и даље врше свештенодјејства; 25-г распопови гогски служише у св. Спаса; 2б-г 

распопови гогски кршише колаче у кућама гогским; 28-г. Гоге хтедијаху да венчају испрошену 

девојку српску за сина Митра Балашкина, но Срби недадоше, зато Гоге бацише молбу мушуру, па 

пошто им овај ништа неодговори, они испросише другу у Гоге Митра Зубана и одмах је венча 

распоп Арса; 8-г новембра распоп Арса венча, без благослова, сина Дина Мајмагова са ћерком Ђорђа 

Бугара; 12-г декембра ходу Гоге код Мушура молећи га, да им дозволи да отворе цркву, но овај им 

недопушти; 15-г дође клетвена књига на гогске попове, али Срби недадоше да се одма прочита, не 

били се смирили; 22-г ходу Гоге код владике молећи га да им дозволи да могу служити њиови 

попови у св.Спаса, овај им рече, они су ваши попова, но почем су без петрахиља и под клетвом 

патријаршиском, то они немогу служити, но да вам дам попове с петрахиљом нека ви они служе, 

онда Гоге рекоше, ми имамо мушура па ће он нам отворити цркву, и одма устану и ходу најпре код 

аустроугарског конзула Липића, а затим и код мушура, који им дозволише да могу служити;  

22-г. Гоге цркву отворише и служише њихови распопови; 24-г у цркви св. Ђурђа прочита се 

клетвена епистолији од патријарха на гогске распопове; 25-г. Гоге отворише цркву и њихови 

клетвени распопови Арса и Лаза служише у њој; 26-г. такоће служише гогски распопови у цркви св. 

Спаса, као и 27-г; 28-г. распопови опеваше умрлу жену Гоге Кајчета, која је била српкиња; 1871 год. 

1-г Јануара Гоге цркву отворише и њихови распопови служише; 5 6 и 7 такође и по кућама, где који 

слави, по обичају служише и пресвете дигоше;  

24 25 27 и 30 и 2-г Фебруара Гоге опет цркву отворише и њихови распопови служише на 

Сретење господње, а 5 Јануара прошлог месеца мени су Арнаути у Љуми отели девојку Анђу, и 

држали ме њих 45 (или 450) људи три дана у затвору и под стражом, плашећи ме свакојаким 

начином, а девојку Анђу излажући свакојаким мукама, час боцкајући је ножевима, час надносећи над 

ватру и у диму да је спале, час надносећи над Дрим и потезајући ножевима да одсеку конопац, на 

ком је висила, па да се сурва са литице висећи у ваздуху у овај, час бијући је, давећи, бодећи и т. д. о 

чему сам најопширније извештавао г. М. С. Милојевића као што је познато, но кад дођоше 24 

жандара те ме избавише овог насиља опоменух се речима псалмопевца: ‚‚^ ðêîðáû 

ïðûzâàõü Ãîñïîäà è uñëûøà ì# âú ïðîñòðàíñòâî, Ãîñïîäü 

ìíh ïîìîmíèêú è àzú âîzzðþ íà êðàãû ìî#. Ãîñïîäü ìíh 

ïîìîmíèêú è íåuáîþñà Yòî ñîòâîðèòú Yåëîâhêú ìíh; áëàãî 

åñòü íàäh#òèñà íà Ãîñïîäà, íåæåëè uïîâàòè íà êí#zè 

wáèøåäøå îáèäîøà ì# è èìåíåì ãîñïîäíèìú ïðîòèâë#õñ# 

èíö.‟‟ 

Кад се избавих овог насиља, а пошто дођем у Призрен, ходем у митрополију код владике, да 

ми да благослов, да могу ићи у Србију, па одавде у Цариград. а он ми расплакавши се рече: 

''иди с благословом мојим!'' и тако ти ја изађем из митрополије 1-г Фебруара ноћу у три сата, понев 

са собом писма, која ми је дао владика за у Цариград; 2 г. пођем из Призрена пре зоре, а оно велики 

снег и увече стигох у Дуље, а преноћио сам у арнаутском хану лежећи на голој земљи: 3-г. из 

Дуљана, прошав покрај Приштине, дођем у крушевачки хан, гди се на питања ханџије јавим да сам 

калуђер; 4-г. на подне дођем у Вучитрн у кући п..а Д...а, и одмах око мене скупе се п... вучитрнски 

упитав се, зашто сам дошао, а ја им рекох: ''митрополит кроз неки дан путује за у Цариград, па сам 

пошао да скупим мирију, јер му требају новци, и наручио је да један од ... самном пође у Митровицу, 
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да и тамо скупим мирију,'' те један од њих ч .... опреми се и пођемо одмах, те низ Ситницу у 

Митровицу дођемо код једног верног Србина по имену Ђ. . који ме је врло добро дочекао, а коме 

показав моју намеру, нађе ми једног верног Србина који ме допрати до у У. .. исту ноћ;  

5-г. из Митровице, преко смрзнуте Ситнице, покрај Ибра, стигох увече у село Копариће у 

кући Г . .. п ... и врло доброг човека, који ме сутра дан по уговору нашем, испрати са својим сином 

У..., а овај ме допрати до куће В .. . гди смо стигли у подне; 3-г. дошав овде и исказав своју намеру 

овај ме одмах у поноћи допрати до на ј .. к . ... одакле се овај врати кући, а ја остах у караули до зоре; 

7-г. пођем са српским пандуром из карауле, и на подне стигнемо у Рашку, одакле пођем за у Павлицу 

и ноћим у манастиру ; 8-г. из Павлице, преко Кобасице стигнем у рибничку механу, овде су нам биле 

покладе;9-г. из Рибнице дођем у Карановац и ту преноћим; 10-г. из Карановца у Тополу и ту 

преноћим; 11-г. из Тополе у Репињу и ту преноћим; 12-г. из Репиња стигнем у Крагујевац гди ноћим.  

Овде се упознам са мајором Велимиром, који Ми одвев ме у тополивницу, показа сву снагу 

српских синова, овде у тополивници видео сам све од најмање ствари па до највећег топа, ту сам 

видео како је дивно уређено све, прогледав и квартире војничке, ту дознам да се српским војницима 

плаћа на месец плата, а не пошто прођу 8, 10, па и 12 месеца као у Турској; 13-г. из Крагујевца пођем 

за у Београд и стигнем у вече, гди се задржах 23 дана, бивши светован од мојих пријатеља, а 

нарочито целог старосрбијанско-босанско и херцеговачког г. М. С. М. и кад дамшив пође Дунавом 

кренем се за у Цариград;  

7 г марта из Београд пођем за у Цариград на дамшиву ''меркуру'' и у вече довезох се до 

Оршаве; 8-г. из Оршаве у другом дамшиву ушав, прошав Турн-Северин, покрај Радујевца, довезох се 

до Видина; 9-г- из Видина, покрај Лом паланке и Орахова прошав, заустави се дамшив у Пек, па 

одавде прошав Никопољ, Турна магарево, Свиштов и влашки Земнич, гди стигосмо у 8 сати по 

турски, дођемо у вече у Рушчук у ком пробависмо две вечери; 11-г. из Рушчука пођосмо у железна 

кола за у Варну, гди стигосмо у један сат ноћу, а из Варне, после 2 сата, ушав у немачки дамшив 

''Карлота'' кренемо пут Цариграду; 

12-г. стигосмо у Цариград у 5 сати и одмах ходем у Фењер малу на квартир код ираклиског 

митрополита Панарета, који ме, кад му показах писмо од г. Мелентије, у ком пише како сам страдао 

од Арнаута лепо прими и рече: ''зар си још жив?'' па ме одреди у једну собу са Томом и Младеном; 

13-г. пођох код патријарха Глигорија и пошто му кажем за насиље што су самном учинили Арнаути 

отев ми девојку, и ствар око св. Спаса. ходем у с ... аг... к ... г. Хр..., па одавде с њим код р ... конзула 

Иг. ..; 14-г. телеграфе и писма с одговорима послах у Призрен владики Мелентији; 16-г. из Призрена 

од владике Мелентија примих телеграф, у ком да ће ми одговор са писмом послати; 21-г. дадох 

молбу самом руком Сидриазему Али паши, са овим садржајем у Љуму изидоше ми Арнаути и отеше 

ми девојку, коју сам био повео овде у Цариград да и пред вама каже да неће да се потурчи, и многа 

насиља Арнаути чине хришћанима, да се неможе трпети, па после тога и Гоге, научени Исмаил 

пашом и Бискупом Бучерилом и конзулом Липићем, којих само 80 куће има, хоћеју да нам отму 

нашу старину, ми ово трпети неможемо у здравље светлога Султана, на које добих одговор, да ћу 

кроз три дана добити решење; 

22-г. примих телеграф из Призрена од Срба, у којем ми јављају, да је распоп Лаза с гогама 

подписао се под западњаке, и служи на латинском језику у нашој цркви св. Спаса, ми смо за ово 

јавили патријарху; 23-г. послах писмо из Цариграда у Призрен владики Мелентији и народу, у којем 

јављам, да сам њихов телеграф примио и одмах га однео р ... к ... Иг.... и А ... С... г. Ф ... Х ..., а посде 

однесем га самом садријазему Алији паши, који одмах у име баба Алије, заповеди свом мухурдару 

Муставу, те овај начини писмо и посла га у Призрен латинима, да ови несмеју служити у 

православној цркви; 

24-г. примих телеграф из Призрена од Срба преко Приштине у којем ми пишу, да телеграф 

покажем Алији министру и патријарху Григорију, да се старам за народ као што треба и то да 

израдим да се г. Липић аустриски конзул немеша у црквене ствари, јер ево он веле већ годину дана 

иде против наше вере; 29-г. примих телеграф од призренског владике и од народа писмо, у ком ми 

јављају, да за девојку уграбљену још се ништа незна ни гди је, а што се тиче св. Спаса, кључеве од 
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њега Гоге још не даду, распоп Лаза а Арса у апсу су, а Мубариш, који је одређен да их води у св. 

Гору, још седи овамо очекујући заповест отуда; данас примих и писмо од општинара у пакету 

митрополитовом, који ми као и Томи X. Кољином вели: сети се велике невоље, коју си овамо 

оставио, труди се колико можеш више за народ, договарај се с ким знаш за ствар, за коју си тамо 

отишао, како би ти труд био крунисан круном успјеха, а ми ћемо се молити Богу да ти он награду за 

твој велики труд наплати, јер ми то наплатити нисмо у стању никад, опомињући те по други пут да 

не сврнеш с пута, ком са намењен да идеш, и поздрављајући те срдачно остајемо твоја једноверна 

браћа општинари призренски: Захарија поп Илић, Никола Јовановић, Анта, Томић, Спаса 

Стојановић, Јован Чемерикић, Јован Здравковић, Јован Синадиновић, Лазар Петровић, Јован 

Стефановић, Митар Крстић, Ђорђе Стојановић, Хаџи Марко, Хаџи Спаса, Стефан Антић, Младен 

Марковић, Лаза Поповић; 

 30-г. послах писмо из Цариграда у Призрен владики и народу, у ком јављам, да сам послани 

телеграф из Призрена примио, па пошто сам га показао коме треба, отишао сам у аустриски конзулат 

и конзулу тужио се на Липића призренског конзула, што се он меша у црквене ствари и освојава од 

Срба цркву, па је даје Гогама, и упитао сам га да ли је он то чинио по наредби његовој или 

самовољно, но овај ми одговори да то све није истина, а кад му покасах телеграф, овај узме телеграф 

и преписа га, па одма телеграфира тамо у Призрену Липићу, коме налаже да се не меша у будуће у 

српске послове, но да гледа свој посао, затим ходем код великог везира, коме показаз телеграф и 

писмо са подписима, он телеграфира одмах Сафет паши, да овај скупи комисију од Срба и Гога, па 

чија је црква његови и кључеви, а девојка уграбљена, да се нађе ма гди било;  

4-г Априла из Призрена примих писмо од митрополита и народа у ком јавља да су сва моја 

писма и телеграфе примили и јављају ми да народ једва чека да прими кључеве од цркве св. Спаса, 

од које су кључеви још у хућумата, ово стоји у владичином писму, а у народњем опет ово, латински 

бискуп Бучерели, обећав гогама да ће им освојити цркву, па макар и у Цариград ишао, само ако они 

признају његову власт над собом, поведу се за њим, па им обећа да ће им и распопове Лазу и Арсу из 

тавнице пустити, но ако се они покатоличе, с њима наше ћерке и сестре веру да промене нећемо 

допустити,  

особито нам је мучно што се и валија за бискупом поведе, који у очи лазареве суботе пушти 

оба распопа из хапса, а ови одмах ходоше к бискупу и узев од њега дозволење служише латински, у 

св. Спаса и вечерњу, и јутрењу с литургијом, да нам неби с овим што наудили, ми одмах на лазареву 

суботу дадосмо молбу валији, да им забрани у будуће служити у нашој цркви и латински, валија нам 

на ово одговори: ''за ову се ствар суди римска и цариградска патријаршија, те док не дође из 

Цариграда заповест то мора таки остати,'' ми зајискасмо да се црква затвори, а он нам испрва ништа 

не одговори, па после разбравши да смо ми телеграфирали патријаршији и вама, да нам отме цркву 

од Гога, јер ће мо је иначе сами отимати, нареди да се црква несме отварати, а јављају ми и то да 

девојке Анђе још нигде нема, јер је власт нетражи, препоручујући ми напоследку да браним права 

народна и поздрављајући твоји доброжелатељи: Захарија П. Илић, Ђорђе Стојановић, Лазар 

Поповић, Спаса Стојановић, Анта Николић, Ђорђе Симић, Михајил 'Борђевић, Никола Јовановић, 

Тона Славковић, Ђорђе Спасић, Тома Настић, Коста Марковић,''' а у писму из Призрена од Срба 

самом патријарху били су ови подписи : ''Захарија П. Илић, Ђорђе Стојановић, Митар Крстић, поп 

Јован Станимировић. поп Јован поп Симин, поп Христа Милетовић, поп Тодор Поповић, поп Арса, 

Младен Марковић, Стеван Стојановић., Спаса Стојановић, Јован Стевановић, Ђорђе Стевановић, 

Лаза Иконовић, Васиљ Анастасовић, Анта Томић, Коста Лазаревић, Гига Јовановић, Јанаћ Томић, 

Станимир Андрејић. Младен Михајиловић, Коста Марковић, Живко Алексић, Митар Урошевић, 

Евта Савић, Тома Настић, Јован Синадиновић, Михајило Ђорђевић, Лазар Петровић, Тома Поповић, 

Спаса Стојановић, Анта Николић, Ђорђе Симин, Мика Ђорђевић, Никола Јовановић, Ђорђе 

Спасојевић, Лука Трифуновић;  

6-г. послах писмо владици и народу у Призрену, у ком јављам да сам послата ми писма од 

њих, показао гди треба, а у једно шаљем им и план св. Спаса, ког сам израдио, предао садразему, 

определив колико у којој махали има српских, а колико гогских кућа, које су око цркве; 7-г. из 
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Призрена примих телеграф од Лазара брата, који ми јавља, у име народа, да, у две поште није 

јављено ништа о црквеној ствари; 8-г. из Цариграда телеграфирах владици и народу, да сам три 

писма. послао њима једно 21-г друго 30-г Марта, а треће 6-г Априла; 5-г.  

Предадох писмо Игњатијеву, у ком се тужим на турска насиља, што Турци грабе девојке 

српске а власт зато и кад зна не само неће да брани, него још и подпомаже насилнике, што латини 

затварају српске задужбине, што су на нас скочили и папиштани, и аустријанци да задужбине наших 

славних предака освоје, и најпосле молим да ми изволи дати савета, како би могао најзгоднијим 

начином добити парницу, и још му јављам и то да уграбљену девојку Турци још нису вратили 

родбини, јер зато неће ни да зна призренски валија Сафет паша, а он ми одговори: ''буди стрпљен па 

ћеш добити парницу, садразем је писао Сафет паши и заповедио му да девојку мора макар под 

земљом наћи и родбини је вратити, а црква ће се дати не гогама, ни латинима, само вам ваља да се 

подпишете под бугарску екзархију, на шта не пристадох: ''а њему беше одвећ криво питајући'' а да ви 

не мислите тражити пећску патријаршију: ''па кад му рекох не, он се мало стиша;  

11-г, у Цариграду из Призрена примих писмо од народа и митрополита, у ком ми пишу, да им 

Сафет никакво решење од садразема непоказује, нити девојку тражи, да је извади из Турских руку, 

јављају да је црква још затворена; 13-г. послах из Цариграда у Призрену митрополиту и народу 

писмо, у ком им јављам, да од сада, ако Сафет паша ненађе девојку, и некаже ви писмо од сидразема 

послато му, Срби који су у меџлису, нек у овој не иду више, но на позив паше кажите да ви у меџлис 

ићи нећете, кад овде за вас суда нема, будите стрпљени па ће све изаћи за руком, као што ми желимо, 

ја ћу овде седити дотле док цркву не повратим из гогских руку и уграбљену девојку неисчупам из 

турских руку, почем трошка ни најмање немам, то молим пошљите ми; 20-г. послах писмо из 

Цариграда у Призрен мом брату Лазару, у ком га питам, да ми јави, јели слога у народу, и да није 

што Сафет паша учинио Србима, почем нисам од Срба добио никаквог извешћа за две недеље; 

25-г. добих из Призрена три писма, једно од митрополита, а два од Срба, у којима ми пише 

ово у митрополитовом: ''по вашим писмима овамо се ништа не ради, Сафет још и до данас девојку 

није нашао, но једнако каже да ју тражи, па неможе да је нађе, кључеве од цркве још нисмо добили, 

и нећемо их добити дотле, док строга заповест не дође Сафету, народње писмо јави одма 

патријарху,'' а у двама народним стоји ово: ''добив писма ваша, дознадосмо, да се и његова светост 

вселенски патријарх живо заузима око тога да дивљи вуци не подаве православно стадо,'' и јављају 

ми да је црква по милости Сафет паше, Липића, и Бучерела још затворена и до данас валија нити нам 

је кључеве дао, нити нам телеграф садриаземов показао, кад је се требала да састави комисија онда је 

Сафет водио некаке сплетке са Липићем и Бучерелом као и онда кад су му из Цариграда 

телеграфирали да пошље решење смешане комисије, како би другу комисију из лажних Латина и 

Турака саставио, која би посведочила да је црква св. Спаса гогска још од 200 год. пред,  

негледајући што је једна комисија, по заповести великог везира, била састављена и праву 

страну (нашу) потврдила, чега ради су и Турци и Гоге заједно с нама благодарили валији паши, зато 

кад је Сафет хтео да сазове другу комисију и у њу позвао владику Мелентију, ми му недадосмо ићи, 

но одговорисмо, већ је једна комисија била састављена, по заповести великог везира, и свој посао 

свршила, тога ради друга није ни потребна, а што нас зовеш да се судимо с латинима и конзулом 

Липићем, ми с њима никаква посла немамо, но с гогама. који хоће да нам нашу цркву отму, па почем 

су и они признали папу и полатинили се, то нек иду у латинску цркву, а нама нек предаду нашу 

цркву.  

Кад смо неки од нас однели Сафету писмо, он и не прочитав га целог поцепа га, па се раздере, 

што г. Мелентија недолази у комисију, а писмоноше одговорише му не да му народ да се с латинима 

суди, на што се он још горе раздра и рече да му се одмах пошљу од Срба неки образованији људи у 

комисију, но они рекоше да они доћи нећеду кад ви образоване људе протерујете, а сиротињске 

молбе цепате значи да ни у царском суду нема правде за сиротињу, ово су зато рекли што је уочи 

Ускрса Сафет, наговорен Балтом гавазем аустријског коузула и бискупом Бучерелом, забранио 

Србима укопати једно сироче у св. Спаса гробље, чега ради су и неколико од Срба отишли Сафету да 

га моле, но тамо застану Балту и Бучерела, који бејаху дошли да се с нашим Србима суде у место 
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Гога, али како су почели да говоре, наши им одговоре да они и незнају који су они, нити с њим имају 

шта, а Стеван рече да се у царском суду само туђинима право суди, а раји не, која живи у цајској 

земли, на које га речи Сафет истина истера, али морао је да дозволи да се дете укопа.  

После овога сазва шест од Турака у комисију, и упитав их ко има права над црквом, три од њи 

одговоре да је црква гогска пре од 70 год. но један од њих одговори да им сведочанства ни су истина, 

јер ја знам (рече) да је поменута црква св. Спаса била српска пре Косова заједно са гробљем, а кад су 

се почели Гоге насељавати у Призрену пре 70 год. били су у цркви и њихови епитропи покрај 

српских, па су зато Турци звали да је црква гогска, а овако је исто и хаџи Осман показао у првој, 

комисији, но Сафет начини мазбату по говору прве тројице, али кад се није хтео на њој да подпише 

Тевдердар, и муфетиш хјукам, но тражили да се мазбата друга начини и пошаље у Цариград, онда 

валија заповеди да се напише друга маздата, по решењу прве комисаје, и пошаље у Цариграду. 

Саставив другу комисију мислио је Сафет, да од нас неки тамо иде, те да се суди са Бучерелом и 

Балтом, но му за руком не изађе,моли велику порту да заповеди што пре Сафету да кључеве од цркве 

преда нама, јер је грехота да је црква још затворена, и моли да се распоп Лаза и Арса одавде 

протерају, они једини подбуњују народ и саблазњавају га, те се овај одрече њедра православне 

цркве, јер бубашир, који је одређен да их води у св. Гори, понео је само пицмо са подписима од Гога.  

За девојку Анђу чујемо да је у неком селу, и власт одмах би је нашла само да је потражи, но 

то је зло што неће,'' 27-г. послах из Цариграда у Призрен писмо, у ком јављам, да сам наново дао 

молбу самом садразему Али паши у којој пишем да је Сафет још гори, од пређашњег Смаил паше, 

тужим га што Сафет по заповести његовој не даје кључеве Србима, нити тражи уграбљену девојку, 

он туђи наше људе од себе за чест Латина, а царској раји не суди по царском хућумату (суду), ''ако за 

ово има заповести од светлог султана, ви нам кажите, па ћемо ићи одкуд смо и дошли, но само нам 

одредите место гди ћемо живети јер се у Призрену даље живети неможе,'' кад ово чу садразем, 

начини писмо и мени га хтеде дати да га донесем тамо у Призрену Сафету, по ја му одговорих, да у 

Призрен немогу ићи дотле, док се уграбљена девојка не врати родбини, и кључеви од цркве св. Спаса 

не предаду Србима, и он одма телеграфира Сафету да девојку уграбљену од Арнаута врати кући, а за 

цркву да поступи по писму које је одмах по пошти послао;  

28-г примих телеграф из Призрена од народа у коме ми јавља, да је девојка Анђа. нађена, и 

пошто су је испитали пред митрополитом и 61-м Србином и Турчином, паша ју је оставио у свој 

харем и задржао за четири дана са још две жене хришћанске, док, не дође заповест од садразема, она 

је на испиту показала сва своја најужаснија страдања и да су је на силу силовали, е да би се тако 

приволела, као и то, да се никако турчити неће, но да је увек права хришћанка; 2-г маја, добих писмо 

послато ми из Призрена од митрополита и народа са 160 подписа, у коме ми јавља, да су Гоге умрлог 

неког покатоличког Гогу закопали у православно гробље св. Спаса, због чега је митрополит, са 

двама општинарима, отишао код Сафета и молио га да забрани Гогама погребавати своје 

поримокатоличене мртваце у нашем православном гробљу, но валија је ову молбу одбио, и дао 

дозволење Гогама, да могу и другог свог мртваца укопати у гробљу св. Спаса, а да би се оправдао 

пред народом он посла у шест часова свог ађутанта са двојицом од Гога, да овај каже да су Гоге 

казали пред пашом, да су они сами купили то место за гробље, на чему им је владика одговорио, да 

је место купљено за паре свог православног народа призренског, а почем су Гоге римокатолици, то 

им неможе допустити да се копају у православно гробље, но владикине речи остадоше као глас 

вапијућег у пустињи, јер Гоге истог дана у 7 сахати укопаше и другог свог мртваца у гробље св. 

Спаса;  

данас примих и друго писмо из Призрена од Срба са 85 подписа, који ми јављају као и у 

горњем и т. д. да је неки умрьо од поримокатоличени Гога, за кога одмах одух Бучерел, Липић и 

Балта, да моле пашу да им дозволи погребсти умрлог Гогу у гробље св. Спаса, кад то спазимо ми 

пошљемо одма тројицу од Срба да моле пашу, да забрани Гогама укопавати свог мртваца у наша 

гробља, и овај забрани, одредивши жандаре из куле пантелијске, да не даду Гогама доћи да копају 

гроб у гробљу св. Спаса, но кад валија изађе у шетњу и одмах за њим Бискуп и Балта, израдише код 
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њега да могу погребсти умрлог Гогу у српско гробље, и опевавши га у цркви св. Спаса, сахране га у 

гробље св. Спаса,  

овај њихов мртвац био је из Поток мале, и Гогама било је много ближе да га сахране у 

латинско гробље, али они ове сахранише само за инат, ми смо хтели ово да протестирамо но до тога 

није нам ни стало, кад сам Сафет за част бискупа и Липића хоће да нам нашу цркву отме и латинима 

да, уопште за чест Бучирела и Липића, хоће нам нашу веру и цркву да утамани, Сафет једино се 

стара да учини какву сметњу међу нама, да с тим нас обеди, а себс, Бучерела и Липића, оправда, но 

далеко је забасао, питај садразема, је ли он то допустио да се црква наша нама затвара. а Гогама у 

свако доба отвара, питај, је ли аустриском конзулу намењено да се меша у црквене послове, па, ако 

ко му је дао то право да чини, је ли од садразема дозвољено да се Гоге, као римокатолици сахрањују 

у наша гробља, или није? у кратко тражи одговор од његовог височества Али паше на ове четири 

тачке: 

1-во зашто се овде гази православна црква,  

2-го зашто се хоће до даде српска црква латинима;  

3-ће зашто се бискупу и Липићу толико чини као туђим поданицима, и  

4 зашто се народ наш наводи у такво стање да неможе даље трпети,  

 

за уграбљену девојку Анђу, час чујемо да је у овом селу, час у оном и т. д., а Сафет је никако 

нетражи; а и кад је послао да се тражи он најпре људе пошље, који јаве код куће тог Арнаутина, и 

онај се заједно с ком сакрије, а кад би је баш хтео да тражи нашао би је за два сахата, Сафет је једном 

звао отца тог што је уграбио девојку, па га одмах пуштио, тобож да иде кући да доведе сина и 

девојку, па је после месец дана опет дозвао га, и тек сад затворио: 4-г послах из Цариграда у Призрен 

митрополиту и народу писмо у ком Питам да ми јаве је ли им Сафет предао кључеве црквене и 

вратио уграбљену девојку, и јављам да сам однев њихова писма садразему, сам ми садразем рекао, 

да је већ посао свршен, казао ми је да је рекао патријарху да пише владици, као што је Сафет паши 

писао, и питам их да ми јаве час пре да ли је Сафет извршио заповест садраземову или није, а ако 

није извршио да знају да ће с њим бити тако исто као са Смајил пашом, јер му је строга заповест 

наложена да отме девојку од Арнаута и да је родбини да, као и то да кључеве црквене преда; 

8-г примих телеграф из Призрена од Срба, у коме ми јављају да им Сафет још девојку 

уграбљену није дао, но је једнако држи у харему мутесарифа, као и то да им још кључеви црквени 

нису предати; 9-г из Призрена примих послато ми писмо од владике и народа са 108 потписа у коме 

ми одају захвалност што за народ радим и желе ми да се мој велики труд крунише круном успјеха, 

јављајући ми да је Сафет паша Анђу већ испустио из харема, но пре тога валија је довнао био 

митрополита, Ђурђа Дрвара и Јевту Угара, и пошто су се ови у меџлису скупили гди је био и Коста 

Марковић и Ђорђе Иштиплија, и објавив им да је њих дозвао за то да по други пут испитају Анђу, 

владика рече: ''по закону земаљском и божијем један пут се треба да испита, и ми смо то учинили, то 

повторавати нећемо,''  

но пошто га салети Сафет да то мора бити на сваки начин, он пристаде да се и по други пут 

Анђа испита, и кад су је испитали шта је с њом било и како да каже, она је почела причати овако: 

''најпре ме је уграбио Јопин син код ког сам после недеље дана доведена у Призрен па се с њим 

судила, и пошто сам седела код куће 40 дана, пошла сам с поп Јованом поп Васиљевићем и Омајил 

пашом у Цариград, и кад смо изашли из Призрена стигну нас жандари, који су послани били да мене 

и попа врате, поп се није хтео никако повратити, ни мене пустити; но је се сам против жандара, који 

је било 12 бранио, док се ови нису морали да врате, и узмемо пут Скадру, да би тако омели потеру, а 

не Скопљу. Кад смо били у Љуми изађоше пред нас 450 Арнаута и нас уфатише, мене опет одведоше 

у кућу Јопину, гди сам до данас пробавила бивши сакривена и приморавана свакојаким мукама да се 

потурчим, но ме нису могли да принуде, јер сам ја рођена од хришћанских православних српских 

родитеља, ја сам хршићанка па макар ме и живота стало,'' и све што ти је познато, па кад је ово 

разумео валија одмах је телеграфирао у Цариград и питао Али пашу да ли девојку уграбљену може 

нама вратити, а за време наредио је да проведе у кући мутесарифа са једном од хришћанских жена, 
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јављају ми да су ми телеграфом преко Приштине све ово саопштили и шаљу ми преко Лазара 

Икономовића 10 златних меџидија; 11-г примих из Призрена телеграф од брата мог Лазара, у име 

народа, писан грчким писменима а Француским речима у коме ми јавља да Сафет паша још није 

уграбљену девојку Анђу пустио, зато ми и налаже да се старам да ју што пре ишчупам из турских 

руку; 

11 -г послах из Цариграда писмо митрополиту и народу, у коме јављам да сам показивао 

писма њихова садразему, садразем сам телеграфирао Сафету, да овај уграбљену девојку Анђу одма 

врати родбини а у једно шиљем и епистолију св. Спаса т.ј. решење велике порте да буде црква нама 

враћена; 12-г примих телеграф из Призрена од мог брата Лазара, у име целог народа, из ког дознадох 

да је девојка Анђа враћена Србима; 1б-г примих писмо из Призрена од митрополита призренског 

Мелентија, који је послано 6-г а овог је садржаја: ''Благоговени поп Јо... е! Молитвујем на вас и 

благосиљам вас, ваше писмо од 27-г Априла примисмо и не се љутимо на вас нимало, но сердачно 

благосиљамо, ми знамо врло добро како је у Цариград, но добро сте учинили што сте и писали да 

чује и други. Девојку Анђу држи валиа као у хапсу, у харем код мутесарифа, ја три пута га тражим, 

он каже како није му дошао одговор од баба Алије да га даде, велик зулум и мученије на девојку се 

ради, ваш молитвеник рашко-призренски митрополит Мелентије.''  

Ето, то је писмо од речи до речи од рашко-призренског митрополита; а данас добих и од 

општине писмо од 6-г у коме ми јавља, да Анђа још није пуштена из харема мутесаривског, на сва 

моја обећања да ће се скоро пустити јер је сам садразем телеграфирао Сафету да је врати родбини, 

јављају ми да од свега тога нема ништа, и да је и сам митрополит ишао код Валије, и питао га имали 

какав одговор за Анђу од садразема и казао му да Анђа мучно живи међу туркињама у харему, но 

паша му је одговорио да одговора од садразема никаквог није добио, и да ће Анђу држати дотле, док 

не ухвати Дему сина Јопиног, који ју је уграбио, а још Дему не само да није довео но и нетражи га. 

Митрополит је ишао опет 5-г овог месеца валији и питао га је ли одговорено за Анђу из Цариграда, 

но валија му је рекао, да је пре два дана телеграфирао у Цариград за Анђу и да ће добити одговор за 

два дана, и ако Анђу муче свакојаким мукама, и варају је свакојаким обећањима само да се потурчи, 

чега ради и она хришћанка, која је с њом једнако прети и поручује да ће бежати од Анђе, јер неможе 

трпети што јој туркиње досађују једнако. Валија је једног циганина са Косова, који се је хтео 

потурчити, послао да се шета по варошким улицама, са зурлама, бубњевима и добошима, само да би 

и Анђу преварио, но не испаде му за руком.  

Тамо долази први гогски присталица и пријатељ Мектупчи-ефенди, па зато да пазиш добро, 

да не би овај у договору са протераним Смаил пашом покварио што, а у једно јављају ми и то да је 

ферман за цркву св. Спаса Сафет паша уништио;  20-г примих телеграф из Призрена од Срба, у ком 

ми јављају да су моја писма и телеграфе примили, али од Сафет паше кључеве још нису узели; 21-г 

примих телеграф из Призрена од Срба, у коме јављају да им је Сафет паша кључеве од цркве предао; 

23-г примих од призренског митрополита писмо од 12-г у коме ми јавља да девојка још седи у 

метесаривском харему а и кључеве им Сафет паша још недаје, ишао сам вели код валије пет пута, но 

све што је одговорио валија ово је; ''не јапасам деспот папаз иште џеван даха ђелмеди'' и завршује 

писмо с овим; ''кад запечаћивах писмо зва ме валија и предаде ми Анђу;'' 23-г примих из Призрена 

писмо од 13-г овог месеца у коме ми јављају, да нису кључеве од цркве примили, но девојку Анђу да 

су примили од Сафет паше; 26-г из Цариграда у Призрен благодарих за новце што су ми послали; 30 

г примих писмо из Призрена од митрополита, у ком ми описује благодарност Анђе девојке и јавља 

ми да Сафет и до данас није предао кључеве од цркве. Тога истог дана примих и од Срба, који ми 

јављају што и митрополит; 28-г маја начиних писмо, па га предадох Али паши, у коме изјављујем 

благодарност у име народа и молим да ми се да емирнаме, ради сигурног пута, што и добих; 

30-г послах писмо из Цариграда. у коме јављам да сам сва њихова писма примио; 4-г Јуна 

примих писмо из Призрена од митрополита од 21-г прошлог месеца, у ком ми јавља, да су Срби 

кључеве примили, и да је се Таса Сикн са још десетину Гога повратио у њедро православне цркве, 

зато ме и позива да се вратим натраг у Призрен; 11-г примих писмо из Призрена од митрополита, од 

2-г овог месеца, у коме ми јавља, да је много власт навалила за ђумрук у манастире, и од народа, у 
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коме ми јављају весеље, кад је св. Спас био отворен и служили у њему српски свештеници; 11-г 

кренем се ја и Тома X. Кољин из Цариграда после ручка и стигнемо у Варну 12 г, овде ме заптије 

поведу у сарај и паша ме упита одкуд сам и ко сам? а ја му кажем да из Цариграда путујем и он ме 

пусти; 12-г кренемо се из Варне и жељезницом стигнемо у Рушчук за 7 сати, овог истог датума после 

два сата ноћи уђосмо у дамшив и стигнемо у Београд 14-г; и овде ме пријатељи задржаше 8 дана:  

22-г кренемо се из Београда пут Призрену гди стигнем 4-г Јула, прошав вроз ова места: 

Гроцко, Смедерево, Сараорце, Орашје, Хаџи Беговац, Багрдан, Јагодину, Ћуприју, Параћин, Ражањ, 

Делиград, Алексинац, Ниш, Лесковац, Врању и Гнилане ; 9-г Јула одем и Сафет паши и однесем моје 

емирнаме са Томом X. Николићем; 15-г поведем распоп Арсу митрополиту и замолим, те га овај 

благослови и да му за нурију село Коришу, и тако једног попа већ повратим у њедро православне 

цркве: 8-г Августа дође у Призрен из Цариграда изасланик гогски Миталче Пемић а дружина му 

остала у Бањи (Ћустендилу) и повели ћустендилског владику Игњатију, да извиди борбу гогску и 

српску дав му за попутину 5000 гроша;  

18-г Октобра умре Лаза Гога и позва родбина његова и српске свештенике, гди сам и ја био, 

па кад смо га понели св. Спасу, гогски ђаци почну певати грчки, што ја забраним, но кад се никако 

не окану, ја онда са осталим свештеницима скинем петрахиљ и ходем кући, не опевав умрлог Гогу; 

13-г Новембра Срби се скупе и одредише пет Срба који ће да воде парницу са Игњатијом владиком 

ћустендилским, а ти су: Зарија Илић доктор призренски, Лазар Икономовић мој брат, Лазар Пећанац, 

Ђурђе Мирчетовић: 25-г Октобра стиже из Пећи писмо од владике, ''да је владика ћустендилски на 

путу; 26-г Октобра из Призрена телеграфирам владици скопљанском Пајсеју, да ми јави је ли дошо 

ћустендилски владика у Скопље; 27-г Октомбра стиже ми телеграф из Скопља од владике, у коме ми 

јавља, да ће ми јавити кад дође ћустендилски владика у Скопље, и којим ће путем за у Призрен; 18-г 

Новембра дође телеграф из Скопља од владике, у коме ми јавља да владика ћустендилски долази у 

Призрен преко Качаника; 19-г Новембра дође ћустендилски владика у Призрен и на сусрет му изађу 

од Срба, Никола, зет митрополитов, Петронија, игуман св. Марка, ја и поп Јован Станимировић, но 

од Гога мало и велико.  

Пошто је дошао у митрополију одмах је телеграфирао митрополиту Мелентију, који се је 

онда налазио у Пећи; 23-г Новембра из Пећи стиже у Призрен телеграф од Мелентија Игњату, у ком 

јавља да неможе доћи у Призрен, но да ће послати епистолију патријарха. Данас умре Гога Митар и 

Гоге замоле Игњатију, да га њихови распопови. Арса и Лаза опевају, но Срби недопустише, те га 

опева српски поп Тодор Поповић; 1-г Децембра оде ћустендилски владика Игњатија најпре код 

Сафета на визиту, па онда у цркву св. Спаса, где сам и ја био, па видев две трапезе у олтару питао ме 

је: ''ово су Гоге са сопственим новцима градили,'' но ја му одговорим да све што је грађено, грађено 

је за паре црквене, и још за којешта питајући ме ходе у митрополију, а ја својој кући: 2-г Игњатија 

скупи у Призрену по неколико људи од Гога и Срба, па почне да их мири, но Гоге заискају од Срба 

кључеве црквене, и да буде један епитроп у цркву св. Спаса гогски, а један Српски, али Срби не 

присташе, но захтевају да им Гоге предаду ферман св. Спаса, да се поврате поримокатоличене Гоге у 

њедро православне цркве, да се преда рачун о приходима и расходима цркве, кад Гоге ово последње 

чуше одмах усташе и кућама отидоше, јер су се тога највише и бојали, што су појели црквене паре;  

5-г Срби дадоше Сафет паши молбу и потражише мазбату да су црквени дућани народни, а не 

гогски: 7-г Игњатија је био на вечери код Гоге Ђорђа Неме гди се договорише да распоц Лазу пошљу 

владици Мелентији за благослов; 8-г Срби телеграфираше Мелентији у Пећ, да не благослови распоп 

Лазу, док се на помире Гоге и Срби; 9-г дође од митрополита писмо из Пећи, у ком јавља да црква 

није ни српска ни гогска, но православна; 10-г ходе распоп Лаза к владици у Пећ са још двојицом од 

Гога, понев са собом писмо са 192 потписа, за благослов, но владика га изравна са мирскима, али не 

да свештенодјејствује; 5-г врати се поп Лаза из Пећи с писмом од митрополита; 10-г телеграфираше 

Гоге патријарху у Цариград, тужећи се на Србе и митрополита; 

17-г позва Србе Сафет паша, да им иреда мазбату за дућане, но кад чу за ово владика 

Игњатије, ходе код Сафета и каза му, да ствар још није свршена, зато и да не да мазбату Србима, и 

Срби се вратше кућама не примив мазбату; 18-г ходу Срби код Владике Игњатија и питаше га зашто 
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је казао паши да не да мазбату Србима; 19-г Срби; скупе се у стару митрополију и послаше писмо 

патријарху, тужећи Игњатију; 21-г владика Игњатије поведе са собом тридесет Гога у цркву св. 

Спаса и гледа да ли је све по ферману начињено без да улази у цркву, чудан ли је инџилир наш 

владика Игњатије: 22-г Игљатија испрати некака писма патријарху у Цариград: 23-г Срби 

телеграфом моле патријарха Антима, да заповеди Игњатију, да иде из Призрена; 25-г Срби позваше 

Игњатију у цркву и овај дође, запретив Гогама да нико не иде од њих, данас одпутова из Призрена 

Сафет паша за у Јању, и испраћен је пуцњавом од 19 топова;  

26-г из Цариграда дође нови валија Ферик Галип паша; и 28-г одчита се ферман новог паше; 

1872 год. 6-г Јануара Србе позову Игњатију да свешта водицу, владика не дође, но у митрополији 

освети водицу; 7-г нови валија позва уграбљену Анђу у меџлиз, н она и пред њим изказа своју жељу, 

да је хришћанка; 8 г руковасмо уграбљену Анђу за Јована Димића; 9-г венчах је за реченог Јована; 

18-г крсти сина првог кавгаџије гогског Ђорђе Ђурице, који се је родио пре три месеца; 25-г 

Игњатије, ћустендилски владика телеграфира патријарху и моли га да пође за у Ћустендил, јер 

неможе да помири Гоге и Србе; 30-г крстих девојче Мите Гриндића, које је рођено пре два месеца ; 

31-г дође телеграф Игњатији од патријаршије, да се задржи у Призрену док епистолија не дође од 

патрајарха; 1-г Фебруара дође писмо Мелентији у Призрен, које одмах посласмо владики у Нови 

Пазар, гди се налазио; 8 г дође писмо у Призрену владици Игњатији, у ком га дозива капућехаја да 

полази у Ћустендил, зато и Игњатије одмах телеграфира митрополиту Мелентији у Нови Пазар и 

позива га да дође да помири Гоге, јер хоће да иде у Ћустендил;  

10-г дође телеграф нз Новог Пазара од Мелентије у Призрен Игњатији, у ком му јавља да 

неможе да дође; 13-г Игњатије ходе код валије и каза му да ће већ да иде и да дућани нису црквени 

но гогски, као и црква, но паша му рече: и црква и дућани нису гогски, ни српски, но народњи; 

14-г Игњатије, ходе у Бању; 20-г крстих два детета гогска у цркви св. Спаса, која су рођена једно пре 

шест, а друго пре пет месеци ; 21-г одоше тројица од Гога Цариграду, да наново тражу цркву св. 

Спаса, тог истог и ми Срби телеграфом јависмо Мелентији, да је Игњатије отишао; 20-г дође нам 

писмо из Новог Пазара од Мелентија. у ком јавља да је од патријаршије наређено да се у цркви св. 

Спаса постави и један епитроп гогски, но да се у њој не чита грчки и ми пристадосмо, али Гоге 

казаше, да они хоћеју да буду господари од цркве: 1-г Марта Срби писаше писмо патријарху 

Антиму, у коме му јављају, да Гоге нису хтели пристати како је патријаршија наредила:  

13-г пошто Гоге разбише цркву св. Спаса и опљенише у њој ствари у вредности од 4227 1/2  

гроша, четири Срба ходу код Валије и јавише му, да су Гоге цркву похарали, и у једно појискају и 

дућане црквене, а паша им дућане уступи, над којима Срби поставише за питропа Лазара 

Икономовића ; 6-г из Пећи дође Митрополит преко Ђаковице у Призрен и показа епистолију, но ми 

на њу непристасмо, јер у њој каже да се у цркви св. Спаса постави један епитроп гогски, да се црква 

гради од прихода црквеног, а да су дућани под школу, (а школа гогска са грчким језиком) и учитељ 

да се издржавају од прихода дућанских; 9-г скупе се Срби и Гоге, Срби уступају да од Гога један 

епитроп буде у цркви св. Спаса, а Гоге хоће да су њихови дућани и школа и онда им Срби ово не 

уступише и тако се разиђоше: 10-г Срби дадоше молбу Ферик Галиб паши да им потврдн дућане као 

и школа да су црквени, што паша и потврди; 14-г послаше Срби у Цариград патрајарху писмо са 110 

подписа, у ком јављају, да је по гласу епистолије поступљено, но Гоге никако ово непризнају; 15-г 

Ферик-Галиб-паша данас сасвим предаде дућане цркви св. Спаса, и протест гогски против овога, не 

нађе никаквог места у суду ;  

17-г Алим надзиратељ Синан пашине џамије са Адемом, дадоше арзовал Ферик Галиб паши, 

да им овај уступи црквене дућане, који су до саме џамије, валија био би рад да ове дућане отме, и 

џамији даде, али они припадају цркви св. Спаса, а не Синанпашиној џамији; 29-г гогски изасланици 

телеграфом јавише Гогама у Призрен, да ништа немогу учинити у Цариграду дотле, док не зову 

српске попове да им некрштену децу крсте; 18-г Јула дође од патријарха писмо владици, и ми га 

одмах пошљемо у Гнилане, у коме му патријарх пише, да распоп Лази опрости све што је досад 

учинио и благослови га; 27-г телеграфираше Гоге у Цариград патријарху, у ком јављају да им распоп 

Лаза још није од клетве отпушћен; 1.г Августа из Цариграда дође писмо од патријарха владици, да 
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дозволи поп Лази да може носити петрахиљ, но не сме свештенодјејствовати; 8-г поп Лаза крстио је 

петоро гогске деце, без дозволења; 9-г дође из Ниша у Призрен Абдурахман паша, највећи зликовац 

и утаманиоц Срба, највећи пријатељ бугарски, а непријатељ српски; 12-г умре нека жена гогска. коју 

Гоге хтедоше да опевају својим распоп Лазом, а не зваше српског попа нуријаша, но Срби не 

допустише ући у цркву св. Спаса, и они се тужише паши, али им овај рече да зову нуријаша, што они 

неучинише;  

17-г Срби послаше писмо патријарху, у ком га моле да дигне респоп Лазу из Призрена, пошто 

овај једнако народ буни; 20-г умре жена Тасе Бубарење, Срби им цркву затворе и ходу код валије и 

јаве да Гоге по заповести нећеју свог нуријаша да им свештенодјејствује, на то паша рече, да Гоге 

сами закопају мртваца без попа, но Гоге позову распоп Лазу те је опева, па онда је без попа 

закопаше; 21-г Срби послаше писмо у Гнилане владици Мелентији, да по заповести валије што 

скорије дође у Призрен; 25-г владика писмом одговори из Гнилана, да до Крстовдана неможе доћи у 

Призрен; 8-г Септембра из Цариграда дође писмо од патријарха Гогама, у коме јавља да је заповедио 

владици Мелентији да распоп Лази и нурију да; 4-г ходе из Призрена распоп Лаза у Приштину 

владици да му да нурију, но владика му одговори, да кроз који дан полази у Призрен па ће му тамо 

одредити и дати; 8-г дође из Приштине распоп Лаза у Призрен; 10-г дође и владика из Приштиие и 

неколико је пута ишао код паше и говорио му да је црква св. Спаса српска а не гогска, а паша рекао 

му да зовне поп Лазу, и да му дозволи да може да попује; 

1-г Октомбра ходе митрополит у Приштину: 3-г поп Лаза поче јавно да сахрањује мртваце; 

17-г дође телеграф из Цариграда Гогама од патријарха, у коме им јавља, да су четири владике 

решиле да црква буде гогска; 9-г Новембра дође из Влашке учитељ да учи гогску децу грчки; 10-г од 

владике из Вучитрна доће писмо у Призрен Србима, у коме јавља, да му је цариградски патријарх 

писао, да су четири владике решиле, да је црква св. Спаса гогска.; 11-г Срби телеграфишу Садразему 

у Цариград и моле га да непотврди решење патријархово; 13-г из Вучитрна дође од владике писмо у 

Призрен Србима, у коме јавља да се на сваки начин мора предати црква Гогама; 14-г Срби 

телеграфирају садразему Мехмет паши, у ком јављају да су цркву св. Спаса. помоћу Али паше, отели 

од Латина, данас су писали и И..., кога моле да се заузме за ову ствар и да не допусти Гогама да им 

цркву по други пут узму, а у једно му кажу да ће се одказати од патријаршије, но опет по његовој 

жељи неће припасти ни Екзарху, већ онима, који их помогну, ако им Гоге цркву узму;  

12-г из Приштине од владике дође писмо у Призрен Србима, у коме јавља да полази у 

Призрен; 14-г Срби телеграфирају Вељану, бившем царском тјелохранитељу, и моле га да им 

одговор пошље, кад молба цару дође; 15-г Срби послаше из Призрена молбу садразаму и писмо 

патријарху од све епархије рашко-призренске; 16-г дође владика из Приштине и одмах га валија 

позва, заповедив му да одмах да кључеве црквене, на што му владика одговори, црква није ни гогска 

ни српска, но хришћанска, па код њих су и кључеви;  

17-г ноћу позва паша владику па му рече, да одмах кључеве црквене да, запретив му, да ће зло 

проћи, па кад митрополит јави ово народу, којег је био код себе сазвао, народ одважно одговори да 

пре воли смрт, него допустити да му други светињу на силу узима; 18-г понуде опет Срби поп Јована 

Икономовића и Тиму X. Кољина да иду по други пут у Цариграду да се суде с Гогама, и поп је се 

најпре одупирао томе, но по наваљивању да иде, најпосле пристане, па кад су неколико од Срба 

отишли код С .. . и јавили му за ово, он им је казао да је поп идући кроз Србије учинио некаку штету, 

па зато казао им је да не иде поп, но Лаза Поповић, Живко Помочко и Станко Шалнер одредив им 

месечно свима 1000, а дав им по 2000 гроша за путни трошак; 19-г валија посла жандаре, који ноћу 

црквена врата разбише и отворише цркву, и сутрадан у вече, кад су хтели Турци са пуцњавом топа 

свој барјам да објаве, пукао им је топ;  

20-г кренуше пут Цариграду изасланици призренског српског народа, да воде парницу са 

Гогама; 21-г Гоге ходоше, те по налогу валије зазидаше разорена врата црквена, и служише сутра 

дан, по свршетку службе држав многољествије султану, гди се могло чути једнако: ''живио, живио, 

живио наш султан Абдул Азис хан и Абдурахман валија''; 1-г Декембра дође телеграф од изасланика 

наших, да су стигли у Цариград и ствар им иошла успешно за руком: 12-г дође из Цариграда од 
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наших иисмо да су ишли код И ... Ф ... X...., код никодимског митрополита па и патријарха; 2б-г дође 

писмо од наших којим јављају, да је сва кривица до Мелентије, што су Гоге по други пут цркву 

узели, а овог истог од гогских Гогама јавља, да је садразем одбио молбу српских изасланика; 1873 

год. 9-г Јануара дође писмо Србима од наших, у ком позивају да владика Мелентије иде у Цариград, 

да размрси ствар црквену, а јављају и то да су нашли и неко писмо у препису од митрополита 

Мелентије у патријаршији, у ком каже да и Гоге имају део у цркви св. Спаса;  

10-г од патријаршије телеграф владици, којим га позива патријарх да иде у Цариграду; 11-г 

посласмо телеграф владики у Нови Пазар да га зове патријарх: 14-г дође писмо од владике из Новог 

Пазара, којим јавља да до Ускрса неће ићи у Цариграду, јер има нешто посла по епархији: 16-г дође 

писмо из Цариграда од наших да чекају Мелентија и Игњата да расправе ствар, па је ствар свршена; 

23-г дође писмо од наших, да је патријарх са синодалцима решио, да у цркви буде један епитроп 

гогски а један српски, и да се на једној страни чита грчким а на другој старо-српским језиком, но С. . 

. недопусти и приволе народ те телеграфираше нашим у Цариград, да не пристају на то, изгубив и то 

што су имали; 28-г дође писмо од г. С.. . С . .; у коме јавља, да ће опет црква да се врати нама; 30-г 

дође писмо од наших, којим јављају, да се је конзул С... обећао да им цркву поврати, а у другом 

неког призренца, једном овдашњем трговцу, да наши изасланици никако неодговарају жељи 

народњој; 2-г Фебруара дођоше у Призрен гогски изасланици:  

6-г дође из Цариграда писмо Зарији Илићу доктору од митрополитовог капићехаје, да се наши 

изасланици само шећу по улицама цариградским и лажу, а никако посла не врше, зато нам каже да 

их позовемо овамо, па да пошљемо друге, којима ће бити милије да раде за народ: 8-г Срби послаше 

писмо патријарху са печатом св. Спаса и св.Ђорђа и са 186 подписа, којим опровргавају извештај 

владике ћустендилског, што је казао патрајарху и синодцима; 9-г позива патријаршија изасланике 

гогске; 12-г Абдурахаман паша телеграфира у Цариграду високој Порти и јавља да је Гогама дошо 

телеграф из Рима зато питају оћеду ли ићи, кад су узели цркву од Срба: 13-г Гоге купише у Призрену 

две куће за школу, за грчке паре, које коштају 50 000 гр. и саставише касу у којој сваки од Гога 

приложи извесну суму новаца по могућству, данас је Србима стигло писмо од наших, којим јављају, 

да Живко Помочко полази у Призрен, а за цркву јављају, да су питали патријарха, но патријарх им 

казао да ће бити свршен посао сад кад владика дође, а шта више казао им је, да ће призренску 

епархију дати видинском владици, на што су они одговорили, ако нам цркву не дате, заповеђено нам 

је да одступимо од патријарха;  

14-г паша наново пошље писмо великој Порти у коме јавља, даје узрок свеколике борбе 

између Срба и Гога једини митрополит Мелентије, па у исто време и лаже да је црква св. Спаса 

гогска од 100 год. пре, па још и крупнију и несланију лаж, да је овамо владика, у име Симе 

Андрејевића, наградио  Србима велику школу, за паре тобож из Србије, а не да је Сима дао своје 

сопствене паре око 3500 дук. цес., с намештајем и свем, те наградио школу, ово је зато урадио, да би 

и у Цариграду још већма омрзао Србе, а већег српског душманина од њега и Михтад паше, као и 

Сафета, нема у свој турској царевини и пријатеља бугарских, а сва су тројица постала паше од 

чибукџије, јер су негда као хришћани, Сафет Цинцарин, Михтад Грк, а Абдурахман Бугарин, 

постали пашама; 20-г дође писмо од наших у Призрен којим јављају, да им је патријарх казао да све 

зависи од Мелентије, јер је он казао да је истина оно, што је ћустендилски владика Игњатије јавио 

синоду у својој епистолији за цркву; 21-г дође из Цариграда телеграф Мелентији од патријарха, 

којим га позива да одма полази у Цариград, па почем се владика налази у Сјеницама, то му је 

Никола, зет његов, одмах јавио телеграфом, глас патријарха;  

22-г посласмо писмо митрополиту у Сјенице и јависмо му да га непрезнајемо за митрополита, 

ако одмах не ходе на позив у Цариград. Млоги су говорили противу овог писма да им је боље бити и 

малим но својим господарима него великим, а слугама туђим, и да се владика не вређа док се ова 

парница не сврши; 25-г дође писмо из Цариграда Митрополиту од патријарха, којим га позива да 

одмах полази у Цариград; 27-г писмо од изасланика наших, којим јављају, да су били код патријарха, 

и патријарх им казао, да ће се ствар решити по извештају митрополитовом, који ће кроз неки дан 

доћи; 6-г Марта писмом наши изасланици јављају, да ће сад поћи за цркву код високе Порте, истог и 
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Гогама од њихових помагача Кристић ефендије и других, у коме им благодари што се труде за школе 

грчке, и шиље им 800 златних лира турских, и обећава још 2000: 13-г писмо од наших којим јављају, 

да ће по приликама судећи, ствар бити скоро свршена; 18-г дође из епархије митрополит у Призрен; 

21-г дође писмо од наших, којим јављају, да им је патријарх казао да ће владика скоро доћи и ствар 

бити свршена; 21-г из Призрена ходе митрополит за у Цариград;  

27-г дође писмо од наших у ком јављају да је велики везир наложио патријарху да ствар што 

брже извиди, и по томе решиће се скоро; 3-г Априла писмо од иаших да је владика стигао у 

Цариграду; 10-г из Призрена ходе Абдурахман за у Рушчук, а на његово ће место доћи Мехмет Акик 

паша, који је био пре 18 година везир у Призрену, и пре нег што је кренуо из Призрена Абдурахман, 

стиже му телеграф од Порте, заповедив му да брже иде у Цариград. Кад је изашао из Призрена, 

гогска деца испратила су га са учитељем дав му два писма да понесе султану и једнако дерући се за 

њим: ''аман, аман, недајте да шака људи робујемо овдашњим Србима, који шурују са Србијом, него 

избављајте нас!'' 16-г писмо од наших, којим јављају, да је Порта предала емирнаме Мекмет Акик 

паши, да овај кад дође у Призрен узме од Гога кључеве и преда Србима; 23-г писмо од изасланика 

наших, да су од Лазара Пећанина примили 10 наполеона, но треба им још 100 лира да даду бакшиш 

турским судијама, а поврх тога да су позајмили од Ф ... Х ... 50 дук., и да ћеду поћи у Призрен чим 

митрополит буде спреман; 29-г телеграф од наших у ком ишту да им се брзо пошље 100 лира;  

30-г брзојавом изасланици јавише да је Антим са синодом, али не целим, макао Мелентија са 

рашко-призренске епархије; Маја 1-г брзојавом известише изасланици, да је ствар свршена, но 

једнако 100 лира траже за бакшиш, данас је стигло и писмо од митрополита Мелентија од 24-г 

прошлог, у коме јавља да ће кроз који дан поћи у Призрен; 2-г Срби послаше једног човека по 

епархији да скупља подписе, да другог владику нећеју до Мелентија 3-г опреме једног човека у 

Приштину, једног у Вучитрну, једног у Митровицу, једног у Нови Пазар за речене подписе. 4-ог 

се послаше изасланицима 100 лира да даду бакшиш турским чибукџијама; 5-г брзојавом митрополит 

јави, да полази кроз који дан у Призрен, па да му се више не пише; 6-г брзојавом, призренци јавише 

својим, да јаве митрополиту да не долази у Призрену док не сврши посао, а овако исто јавише и 

митрополиту; 7-г писмо од митрополита и изасланика, у коме ништа тачно не опредељују; 8-г 

брзојавом владика јави Србима, да је код патријарха израдио да у цркви св. Спаса буде један епитроп 

српски, а један гогски;  

10-г брзојавом се јави митрополиту, да не пристају на решење, које им је послао; 15-г писмо 

од наших, којим јављају, да ће кроз недељу дана бити свршена работа око цркве; 21-г у Призрен дође 

валија Хусни паша, но зато што му се догодила нека несрећа па путу врло је љут, па не знамо шта ће 

бити за цркву; 22-г дође писмо од наших, у ком пишу да су 100 лира добили и разделили у бакшише, 

а за цркву јављају да их висока Порта шаље код патријарха, а патријарх опет Хусни паши у Призрен, 

зато и пишу да им јавимо да ли се заузима Хусни паша за цркву, па према томе и да раде. Истог од 

митрополита писмо зету његовом Николи, да ствар за цркву иде врло хрђаво, јер су Гоге слагали, 

вели, патријарха да митрополит шурује са Србијом, а у једно тражи и 10.000 гроша да му се пошљу 

за трошак; 28-г прочита се ферман новог валије Хусни паше, и после овог у неколико речи, паша 

даде савет народу да се влада тако, како неће имати посла да долази код њега (паше), а истог дана 

отера од себе жандаре, који су га чували, рекав им: шта ме чувате нисам у хапсу, но идите те пазите 

шта се ради у вароши; 24-г нови валија ходе да прегледа тамницу, и пусти узев од сваког по 

неколико златних па и белих лира, 150 тавничара турака, рекав им да ћеду зло проћи, ако наново 

греше; 28-г писмо од митрополита и изасланика наших у Призрену, којим јављају да је за цркву 

решено да буде један епигроп српски, а један гогски, да буде један кључ у Гога, а један у Срба;  

30-г Срби начине писмо митрополиту са 12 подписа, наводећи: ''ако небудемо господари 

Цркве св. Спаса, ми више непитамо патријарха за никакву ствар;'' 1-г валија изађе ниже Призрена да 

обиђе народну војску; 2-г кад валија изађе да гледа опет како се зекцира војска, гогски ђаци и 

учитељ одчитају многољествије Султану и Хусни паши и то доврше са многобројним узвицима: 

''живио Султан, живио Хусни паша!'' после чега им паша захвали, а од Срба, осим митрополитовог 

намјесника и зета, по наредби нико није ни ишао: 3-г Срби, брзојавом јаве нашим, у име целе 
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епархије, да патријарха нећеју, као и Мелентија, ако не израде да је сопствена црква српска, да се 

грчки не чита у цркви, као и то да Гоге предаду Србима рачуне црквене, као и све дућане црквене; 4-

т писмо од наших, да им је патријарх казао, да ће се скоро ствар цркве свршити;  

8-г Гоге поставе темељ школи, пошто су им свештеници воду светили, гди дођу и четири 

турска чиновника; 9-г нареди се да сви Срби буду сутра дан у цркви: 10-г после цркве скупе се Срби 

у нову цркву, гди сам био и ја С ... поче говорити: ''знате лн браћо, ми више неможено ћутати, да нам 

нашу својину други отима, па да им то допушта Султан и сама патријаршија, но имамо човека за 

владику, па да га пошљемо да га завладичи патријаршија, ако га она не завладичи, а ми да га 

пошљемо у Аустрију, па ако га и тамо незавладиче, а оно завладичиће га нам бугарски Екзарх, те 

тим начином да се одцепимо од патријаршије, као славна болгарија, но да скупимо подписе од целе 

епархије, да видите јесу ли сугласни с овим'', на чему му одговорих: ''ласно је скупити подписе од 

парохије, но треба да чекамо шта ће нам из Цариграда доћи'', па онда изађемо сви свештеници а С... 

је задржао остали народ па наваљивао да се подпише; 11-г писмо од наших, да је патријарх наредио, 

да владика из Варне и Велиградски владика са још двојицом реши по писмима, која су шиљата 

патријаршији, која је страна крива српска или гогска;  

16-г писмо од наших у ком јављају да је патријарх наредио, да ми узмемо цркву, но да св. 

Тројицу дадемо Гогама, почем су и они синови православне цркве, на чему је Лазар Поповић 

одговорио: ''ви држите Бугарију под клетвом, а нам цепате цркву на поле, ми на то неможемо 

пристати, док не питамо народ''; 24-г дође писмо од наших којим јављају, да их је патријарх назвао 

бунтовницима, јер веле патријарху је дошло писмо од Хусни паше, у ком јавља да сте се ви 

Призренци, кад ве је паша питао које сте народности одговорили да сте Бугари, те зато умало нас 

што не уапсише; 28-г ходе из Призрена у Цариград гогски учитељ да проси милостињу за гогску 

школу, а оданде ићи ће у Атину, и у Влашку а с њим ходе и Гога Петар Димић;  

29-г ходе Арса Аљуш из Призрена да покупи подписе из Скадра, Бара, Подгорице, Спужа па 

да пошљу патријарху, и да му јаве да ће сва епархија рашко-призренска одустати од патријаршије, 

ако се Србима црква не уступи. На ово већина није пристала, као и да се оно лице у Аустрији 

завладичи, што га Турци не би признали за владику, а и да га признају никаква се самосталност 

неизвојевова с тим за народ српски под Турцима осим епархији рашко-призренској, и тиме би се још 

гори јарам наметнуо на врат народњи, јер још остаје 19 епархија српских под туђинима, и подпасти 

под бугарског ексарха, још је горе, јер ће се сви побугарити, о чему је општина писала још 19 г. М. 

С. Милојевићу у Б ...., али од њега се не доби никакво упуство; 

2-г Јула дође из Цариграда писмо од митрополита. народу, у ком јавља, да ће се трудити да 

добијемо цркву св. Спаса, но само треба да се устрпимо, јер је вели: ''трпљен спасен''; 4-г из 

Призрена ходе Младен Чемерика да скупи подписе од Срба у Приштину, Гнилане, Вучитрн, 

Митровицу, Копаоннк, Нови Пазар, Бело Поље, Нову варош и Пећ, па да се пошљу у Цариград 

патријаршији, да или дигне распоп Лазу из Призрена и цркву поврати Србима, јер ће ду се одцепити 

од патријаршије; 9-г у писму од митрополита да неће доћи док се посао не сврши, а посао ће се вели 

скоро свршити, и писмо од наших, да по наредби Ф... Х ... не ћеју више ићи код патријарха, јер је 

Димитрије зет полковника руског казао да ће се он заузети за цркву и да ће платити Гогама што су 

потрошили око цркве од својих новаца, а црква опет да се поврати нама; 16-г у писму од наших 

питају да им јавимо оћеју ли уступити Гогама полак цркве, или им платити трошак по решењу 

велике цркве, а у митрополитовом да је патријарх решио да се даде Гогама 50 000 гр. па да се узмсе 

црква и сва добра њена, и јавља и то да ће он дати 2000 гроша;  

22-г у писму од наших да немогу никакав извештај послати, јер су синодалци отишли по 

острвима, да виде како ће ђаци положити испит; 29-г у митрополитовом, да је патријаршија 

одредила Ф... Х ... да определи колико ће Срби дати Гогама за цркву, па да узму и цркву и сва добра 

њена; 5-г у писму митрополитовом и изасланика, да народ цариградски хоће да промени патријарха; 

13-г у митрополитовом, да га је патријарх, по заповести Порте очистио од клевете;  

19-г у митрополитовом, да је комисија решила, да буде црква српска и да ће се ствар скоро 

окончати; 22-г из Призрена послах писмо у Београд г. М. С. Милојевићу, у ком му се јавла да од како 
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је дошао Хусни паша у Призрен влада мир, нигде се некраде, неубива Србин од Арнаута: а јављам 

му се и то, да је школа напреднија много била под пређашњим ректором; 26-г у митрополитовом да 

је у патријаршији настала некака неслога, зато је и ствар црквена заостала за неволико дана;  

2-г Септембра у изаслаиика и митрополитовом да је патријарх пет владика, који су у синоду 

били отерао својим епархијама, зато се ствар неможе скоро извидити; 9-г у изасланика да је 

патријарх решио, да се у цркви пева грчки и старо-српски, и да буду два епитропа српска а два 

гогска; 18-г из Призрена Срби послаше писмо патријарху, да се одцепљују од њега, ако им цркву 

неповрати; 23-г у изасланиковом да је патријарх наредио на ново да се у цркви чита само старо-

српски а епитропи да буду два српска и два гогска: 30-г писмо од наших којим јављају да се синод и 

патријарх разменио; 7-г Октомбра у митрополитовом да је патријарха заменио артински митрополит 

и да је ствар при концу; 14-г Лаза изасланик наш, пише у Призрен да је ствар за цркву већ готово 

свршена, а у исто доба тражи 2000 гроша да разда у бакшише.  

Данас и од другог изасланика писмо и то Станка, који јавла да Лаза, одложује посао, само да 

више година седи у Цариграду и пензији од народа бадава узима; 21 г у митрополитовом од 15-г, да 

је Порта заповедила патријаршији, да се ствар црквена што пре извиди, и зато чим буде избран 

патријарх, посао је свршена; 28-г у истих оно се исто јавља што у митрополитовом од 15-г, а данас у 

митрополитовом да му већил пошље 10.000 гр; 1-г Новомбра писано у Београд г. М. С. Милојевићу, 

у коме се јавља, да се војна непрестано води између дибарских Арнаута и султанове војске, као и то 

да је скадарски мушур почео да покорава Латине, а и уједно се пита да ли је све своје белешке тачно 

примао, које су му послате преко г. Јастребова, да Јастребов шиље белешке о Грачаници да се 

печатају, и да је почео преводити фермане пећске патријаршије, гди ће се тачно обележити колико је 

који патријарх владао, и колико је пећска патријаршија живела, као и то да је Јастребов добио од 

свог правителства налог, да путује по свима оним местима по којима је г. М. С. Милојевић путовао, 

што је и одпочео и све старине прегледао и сравнио, да ли су баш онаке како их у ''Путописима'' 

описује г. Милојевић, и да ли их има, и он непрестано чита; Путописе; 

4-г брзојавом изасланици траже 4000 гр; 11-г у изасланичком да ствар црквена неће бити 

свршена док се нови патријарх не избере; 13.-Г извештај о свему г. М. С. Милојевићу као и о лажном 

писмену под именом за патријарха, а оно на другу страну; 14-г дођоше инџилири у Призрену да мере 

пут за железницу; 18-г јављају изасланици, да још није патријарх изабран; 25-г исти да је; 23-г Срби 

послаше свијима у Цариград 5000 гр; 2-г Декембра у митрополитовои писму, да је за патријарха 

изабран Јоаким, и тражи од зета да му пошље и четврти пут 10.000 гр; 5-г овај му шиље 10.000 гр; 

11-г 12-г и 13-г врати се народна војска у Призрен, која је била отишла у Дибру; 15-г врати се и 

стојећа војска из Дибре: 16-г митрополит јавља, да ће се синодалци с патријархом заузети да се ствар 

црквена што пре сврши; 23-г исти јави да ће се ствар око цркве прекинути за време празника и 

честита празник Р. Христово; 30-г исти честита нову годину; 1874 1-г Јануара опет Срби из Призрена 

честиташе митрополиту нову годину телеграфом; 6-г митрополит јавља, да му је патријар обећао да 

ће се скоро ствар свршити;  

23-г у Призрену био је нарочити од Турака велики пожар, гди изгореше 9 дућана, ову исту 

ноћ био је пожар и у Пећи, гди су изгорела 22 дућана; 27-г писмо од изасленика Станка, да ће од сад 

да ради за цркву како он зна, јер вели да Митрополит и Лазар, други изасланик, неће посао да врше: 

истог писмо од г. Ф ... Х ... г. Јастребову да је комисија решила да буде црква пола српска, а пола 

гогска; 3-г Фебруара телеграфом пита изасланик Станко, сме ли да ради за цркву сам без знања 

лазаревог и митрополитовог; 10-г у писму Митрополит јавља, да је у Цариграду пао врло велики 

снег, те зато је сношај поште, прекинут, истог и од Лазе, да се ствар за цркву једино не врши због 

двеју владика, који су пријатељи гогски, и истог и Гогама од њихових, да још један од Гога иде у 

Цариград да води парницу ; 11-г С... и С . .. без да народ зна пишу патријаршији, да више непризнају 

патријарха, нити ће да приме Митрополита, а данас крену и други гогски изасланик Петар Димић; 

12-г да нико на имендан Митрополита у митрополију не иде: 17-г у писму Митрополита, да је 

патријар нешто болестан, зато се и црквена ствар тако неможе свршити;  
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22-г писано у Београду г. М: С. Милојевићу да је учитељ из Скопља Јордан, који је највећи 

непријатељ Срба и лажне старине и Бугарима, њиховој патријаршији и т. д. печатао у Гласнику и 

целог века утамањивао српство, па на место овог ширио бугаризам, још у Призрену у тавници, да 

лежи зато што је се тобож разговарао са Иљом из Београда и тражио му праха, а ово је клеветао на 

њега некаки Тодорче ћурчија из Скопља, па шта више и писмо му подметуо, као да је ово тобож од 

капетана Иље, но одмах је Хусни паша дознао, да је ово лаж и позвао оног пробисвета бугарског 

Тодорчета, да ову ствар посведочи, јер је он то писмо, као што рекох, подметуо Јордану: 24-г у 

писму изасланика и митрополита да је још патријарх болестан; 3-г Марта дође писмо од Лазара, 

изасланика, у ком иште да им се пошљу паре, и јавља да ће почети од патријарха да се одказује, јер је 

вели врло згодна прилика сад, народ овоме поверова и хтедоше да се откажу патријаршије; 10-г у 

писму митрополита, да се ствар црквена почела извиђати; 17; писмо од Лазе, да је се тужио високој 

порти на патријарха што неће да извиди што пре ствар; 24-г у митрополитовом да се је за цркву 

заузео И..., Ф. .. X...; 31.-г у митрополитовом да је синод с патријархом решио, да се Гогама да 500 

лира и пет дућана црквених, а да црква св. Спаса буде чисто српска; 

7-г Априла од митрополита да ће се ствар решити најдаље до Томине недеље; 10-г из 

Призрена, умољен од Срба, рачуноводитељ мушуров Анастас, писао је патријарху, да цркву преда 

Србима без пара, јер ће се иначе рашко-призренска епархија одцепити од патријаршије у писму 

изасланика да ће ствар црквена бити најдаље свршена до 1-г Маја: 21-г од истих, да до друге поште 

немају ништа јавити, јер је велико весеље веле у Цариграду, зато што је дошао кнез Србије Милан 

М. Обреновић IV. који је био на вечери код султановог сина, па онда на гозби код садразема, 

сераскера и генерала руског Игњатијева; 28-г од истих да је патријарх решио да се црква уступи 

Србима; 30-г од Мелентија да је патријарх решење за цркву дао посланицима српским, само чекају 

да узму од Порте емирнаме; 

 5-г Маја од истог, да је уступљена црква Србима 26-г прошлог месеца ; 7-г Гогама од 

њихових да је црква предата Србима, зато позивају једног од Гога, да иде код њих и да понесе 

ферман, што су добили од порте; 9-г дође у Призрен изасланик Станко; 12-г јавља митрополит с 

Лазом, да чим добију емирнаме од садразема да ће се кренути из Цариграда; истог и Гогама од 

њихових, да није решено да се црква св. Спаса уступи Србима; 16-г два, нова изасланика гогска 

одоше на позив из Призрена у Цариград; 

19-г од Лазара писмо да му се пошљу паре, што Срби и учинише и послаше му 22-г овог 2500 

гр. 20-г у митрополитовом се изказује нада, да ће се ствар око цркве свршити до 10-г Јуна; 2-г Јуна 

од Лазе и митрополита, да су изасланици гогски стигли у Цариград, и кад су се јавили патријарху, 

патријарх им је казао, да је посао свршен и црква је уступљена Србима, зато да и немају више посла 

овде, они кад су чули одмах су дали молбу порти. Овако исто од гогских Гогама; 5-г послаше Гоге 

писмо својим изасланицима у Цариград, у ком им налажу да никако не пристану на решење 

патријархово, но да се држе како су почели; 9-г од митрополита, да му још није емирнаме предато; 

21-г Јула, од митрополита да власт неда Гогама да саграде цркву на месту св. Врача, што је ту близу 

град, но да траже друго место; 

28-г од митрополита, да су Гоге дали молбу патријарху, да им се да у Призрену место за 

цркву метох дечански и кућа Јанка Ноње; 4-г Августа од митрополита, да је патријарх казао, да дође 

у Призрен скопљански владика Пајсија, те да избере место Гогама за цркву; 11-г митрополит 

наручује да се владика Пајсија добро причека; 18-г од наших, да им је г. Ф... X... казао, да ће се ово 

неколико дана поглавито у синоду решавати црквена ствар; 1-г Септембра од митрополита, зету 

његовом Николи, да му пошље 10.000 гр. за трошак; 15-г од митрополита, у ком Поздравља Пајсија, а 

Пајсеј, још у Призрен није ни дошао; 21 -г од митрополита, да је Пајсије телеграфом јавио 

патријарху, да је био дошао до Тетова, но опет се вратио натраг, јер су му из Скопља 

телеграфирали да хоће бугарски пропаганди да му отму митрополију; 28-г од митрополита да је 

патријарх заповедио Пајсији да на сваки начин дође у Призрену;  

5-г Октомбра од митрополита, да је патријарх одредио Антима дибарског митрополита, да 

одреди место Гогама, за цркву: 12-г од митрополита да се пошље човек из Призрена у Дибру, за 
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владику Антима; 20-г од митрополита да ће одмах поћи у Призрен, чим Антим одреди место Гогама 

за цркву; 21-г Гоге спазив да ће доћи Антим дибарски владика, по заповести патријаршије у 

Призрен, окречише цркву сп. Спаса с поља; 23-г из Кичева од Антима дође писмо у Призрен, у ком 

јавља да ће кроз недељу дана доћи у Призрен; 27 г дође из Дибре Антим у Призрен; 28-г оде Антим 

на визиту код валије, а 29-г, 30-г и 31-г ишао је по Призрену да нађе згодно место Гогама за цркву; 

29-г послао је Антим дибарски владика Мелентији писмо, у ком га извештава да је здраво дошао у 

Призрен, но у исто време позива га, да одмах дође у Призрен, чим нађе место Гогама за цркву, јер се 

неможе да бави дуже у Призрену због Бугара, који на све стране његове епархије, чине мутње; 5-г 

Новембра Антим, идући кроз српске куће, нађе згодно место за гогску цркву, које погоди за 57.000 

гр. и одмах телеграфира патријаршији, да прати паре да плате за место, по обећању патријарха, 

платив за телеграф 150 гр. 

 8-г писано г. М. С. Милојевићу, да нека господа говоре да је боље да се призренска епархија 

подпише под бугарску екзаркију но тако згодно место да се Гогама за цркву да. То раде ваши 

патриоти, којима је боље да изневере своју народност да погазе аманет својих праотаца, но да Гогама 

уступе мали простор земље и питају за савет; 9-г Гоге тужише Валији Антима, говорили да је он 

дошао у Призрен да буни народ, зато га валија позва и зајиска писмени одговор; 10-г од 

митрополита, да једва жели да дође у Призрен међу своје православно стадо; 

11-г Антим, дибарски владика, даде валији, по захтевању његовом писмени одговор, у ком 

вели да није ои дошао у Призрен да буни, но да нађе место Гогама, па опет да иде у своју епархију, 

данас дибарски владика после подне ходе преко Скопља у Кичево; 13-г од патријарха писмо Антиму 

да седи у Призрену док му се незаповеди да иде, а почем је био Антим отишао у Скопље, то му се 

ово одмах брзојавом јави; 17-г од митрополита да је се патријарх зарадовао кад је дознао да је Антим 

купио место за цркву Гогама и обећао се да ће им и цркву саградити; 24-г од митрополита Антиму, и 

буде послано одмах у Дибру Антиму, но шта је у њему писао незна се; 1-г Декембра од митрополита, 

да је патријарх телеграфирао у Кичево дибарском владици и заповедио му да се опет врати у 

Призрен и да по епистолији, која је дошла од митрополита с писмом изврши наредбу; 8-г од 

митрополита да је патријарх заповедио дибарском владици, да одмах полази у Призрен, те да прима 

новце, које ће патријаршија послати за цркву, и да плати, а истог Антим брзојавом јавља да полази у 

Призрен; 15-г Антим, дибарски владика, дође у Призрен; 

22-г дође од патријарха епистолија, од митрополита писмо Антиму, у ком му јавља, да гледа 

да сложи партаје, јер вели гогски изасланици не задовољавају се са купљеним местом; 1875 год. 5-г 

Јануара од митрополита два писма једно Србима у ком јавља, да се ствар око цркве већ конча, а 

друго Антиму; 14 о св.Сави у школском богословском житу био је од шећера направљен св. Сава, и 

народ се томе јако чудио што први пут види у цркви нешто као идола; 19-г од митрополита, да је 

патријарх паре за купљено место за гогску цркву дао Назари, да их овај пошље у Призрен валији, а 

те паре да тражите ви и да платите купљено место у име патријаршије; 2-г Фебруара од 

митрополита, да је, по заповести патријарха, разрешио распоп Лазу од клетве, и зато заповеда, да му 

се јави да зна да је разрешен од клетве; 6-г брзојавом Антим упита патријарха сме ли одпутовати из 

Призрена у своју епархију; 

9-г од митрополита да је и другог гогског попа Теофила разрешио од клетве, по заповести 

патријарха; 10-г патријарх телеграфом одговори Антиму да не иде из Призрена док му се не 

заповеди; 17-г Антим, по дозволењу митрополита Мелентије, запопи Стојана Добросављевића и 

Станислава Богдановића, богослове призренске за жупу Сиринићску и Ристу Славковића из пећске 

нахије из Црколези за пећску нахију, а поп Илију из Севца (сиринићске жупе) намести у Коришу; 

18-г узе Антим од валије призренског 517 лира турских; 20-г Антим дибарски владика, позва Тому 

Јовановића и Манојла Ђорђевића у полицију, да кажу да су продали своје место Гогама за цркву, 

узев од њих признаницу на исплаћене новце 55.342 гр ; 23-г Антим, брзојавом јави патријарху да је 

свршио посао у Призрену и да сутра полази у Дибру своју епархију; 24-г од митрополита зету 

његовом Николи, да овај да штап његов, који је код њега, Антиму, а данас после подне и Антим оде, 
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примив штап у бакшиш; 4-г Марта од митрополита да је дознао да је Антим отишао из Призрена у 

Дибру; 

11-г од митрополита да ће скоро поћи у Призрен; 25-г од митрополита, да је у Цариграду 

велика киша и снег, да људи такав кијамет нису запазили и јавља да је у Цариграду ока меса од 15—

18 гр; 31-г од митрополита да чека да прими потврдително писмо за цркву од високе порте; 7-г 

Априла од митрополита да већ полази у Призрен преко Једрена; 8-г из Ћустендила владика 

телеграфира зету своме Николи, да ће 10-г бити у Липљану, зато му наручује да му одведе коње у 

Липљане; 9-г из Призрена доведоше коње у Липљане и изађосмо на сусрет до у Качаник; 10-г у 

Качанику се сретосмо са митрополитом, а исти дан дођоше и гогски изасланици, Миса и Петар, но 

Лазар српско-призренски изасланик није дошао, јер је остао да прими од порте потврдително писмо 

па онда да дође; 11-г дођосмо с митрополитом у Призрен; 19-г из Призрена у Цариград оде вали 

паша за заповедника над жандарима итд.''  

Ево, шта је учињено од почетка ове буне, горе назначено 1866 год. па до 19 Априла 1875 год, 

дакле за пуних 10 и нешто више година, па и опет сва ова ствар не само да није свршена, него је се 

још више и већма замрсила и заплела, благодарећи глупости и неразвијености наших рођених Срба у 

Призрену, њиховим партајама, тако исто глупим и неразвијеним Гогама непрестано истицаним на 

ову распру, Турцима, а нарочито пропагандама римокатоличком и других вођеној преко аустро-

угарског конзула Липића, римокатоличког владике Бучирела, и других римокатоличких конзула, 

благодарећи и себичности призренског митрополита Мелентије. Ми имамо још и даље описану ову 

борбу, али је оволико уређено за ову свеску путописа. Ми нити смо могли, нити хоћемо да се 

упуштамо у партајичности наше драге браће Срба призренаца, те смо ове прибелешке само у 

најкраћем изводу навели, остављајући подробности, које би нас одвукле у вртлог партајизма.  

Што смо дали места у нашем делу и овом најкраћем изводу, то смо учинили једно по молби 

пријатеља и опште ствари, да се виде грдна насиља над српским народом у правој Србији од свију и 

свакога, како се изтичу целе општине и народ српски на десетогодишњу и стотиногодишње борбе 

како се излажу глобама, насиљама и мукама стотинама тисућа гроша за једну црквицу, која би се 

изнова направила за неколико тисућа дуката, да се види и неопходна, постојана и непрестана 

одбрана овога. Стављајући ово жеља. нам је, да се Срби у Призрену међу собом измире као браћа и 

да буду уверени, да су обе партајице ишле и иду, радиле и раде, само у корист опште ствари, да су 

честите и патриотске, но им се само начини разилазе, у исто време, наш би им савет био, ако је 

могуће, да се и с Гогама а и то што пре измире, јер ових правих и нема више од 10 кућа, а осталих 

190 сви су чисти и право Срби само глупи, занешени и неразвијени, па своју сопствену народност 

газе и пљују, потиру и утамањују.  

— Даље су нам на реду 54. св. Врачи Козме и Дамјана, ниже св. Спаса, а близу школе српске, 

али разорена; 55. св. Ђурђа служи; 56. св. Ђурђа нова почета још 1856 год. и досад је, веле, 

потрошено на њу преко 500.000 гр. а тек су зидови подигнути; 57. св. Петка у дућану Живка чауша 

ниже Папаз чаршије; 58 у Папаз чаршији црква св. Јована Владимира краља српског, у дућану Марка 

ћурчије; 59. св. Димитрија.  

Ову је пре 20 год. Француски конзул, заповедио латинима, да је ограде, што су они једва 

дочекали, 1869 год. разорили су је, назидав на њеном месту и од њеног градива латинску, обрнув јој 

олтар к југу. Ево, још један пример, како странци и иноверци докончавају коначно уннштењс српске 

народности и православља; 60. св. Николе 1858 год. изкопана цела из земље, и сад се у њој служи; 

61. св. Прокопија у Славковој улици; 62. св. Пантелије, по којој је и улица тако прозвана, али је 

испод ње направљен, од њених урвина, кладенац; 63. св Јована Крститеља у Табахани у турској 

кући. Ова је црква скоро нађена у земљи, веле, заједно са млогим и силним прастарим срп. оставама, 

а нарочито српским златним и сребрним новцима; 64. св. Петра, крај Бистрице, близу студенца: 65. 

св, Јована Крститеља такође са силним прастарим српским парама; и 66. св. Марка, све су оне, ван 

св. Спаса, Ђурђа и Николе, разорене, а било их је, веле, за време срп. краљева и царева преко 366, те 

је не само за сваки дан у години била по једна, него још и по неколико цркава и манастира, па и 

десетинама за све главне празнике.  
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Осим поменутих 66 у нашим прибелешкама, било их је назначених још 144, али је се пола 

табака рукописа, са овим црквама и описом Призрена, злим удесом, код бившег фактора г. 

Љубомира Маринковића изгубило, и незнајући напамет, а немајући могућности, док се дело 

ненапечата, добити изгубљено, с тугом прелазимо на даљи опис.... Призрен је удаљеи од Хоче 4. 

Ораховца 5. Ђаковице 5 1/2 Пећи 10. Новог Пазара 20. Скадра 14. Дечана 8 1/2. Хтетова 8. Гостивара 

11. Дибре 10. Орида 20. Кичева 16. Прилепа 20. Битоља 30. Скопља 10. Качаника 8. Велеса 20. 

Неродимља 6. Приштине око 10. Ниша 25. Врање 20. Куманова 20. Егрипаланке 22. Ђустендила 30. 

Кратова 30. Трна 32 Софије 38. Самакова 42. Штипа 34. Радовића 40. Солуна 44. и т. д. часова хода. 

Кад би валија приз. захтевао још Радовић, Велес, Прилеп, Охрид, Кичево, Радомир, Самоков и још 

нека места, као Костур, Битољ, Ихтиман, Видин, Врацу, Софију Хисарџик на Балкану и т. д. онда би 

он потпуно управљао свом Правом Србијом, а овако је остала разкомадана.  

Тек што смо се одморили били, и тек што мишљасмо да се мало проходамо по некадашњем 

нашем дивном и прекрасном Призрену, а сада у урвинама и развалинама турском Перселину и 

Призренди, арнаутском Пирзерлину и т. д , — а један пријатељ донесе нам понајвернији снимак са 

једне велике мраморне плоче, коју су ископали просецајући и исправљајући садање криве и уске 

призренске улице. Мрамор је овај ископан баш у самој сада тако званој Папаз чаршији, или у главној 

вароши. на њој прекрасним писменима пише ово: 

 

‚‚† âü èìå wòöà è ñûíà è ñâåòàãî äqõà, àzü ðàáü 
õðèñòq Íèêîëàñ, à zîâîìü ìèðü (2) ñêèìü 

Äðàãîñëàâü è Òqòüëèêü (ваљда ће бити Òqòèêü или Òqòëèêü) è 

ñ ïî (3) äðqãîìü ñè (написано је ‚‚è ð ïîäqòîíü ðè‟‟) 

Áhëîìü è ïîòmà, (4) ñâh ~ ñüòâàðè  ñìî  õðàìü 

ñâåòàãî Íèêî (5) ë~ âü ïîìîmü íàþ ~ðå áî íå 

è(ü)ìàâ ñâhèYåäà äà êòî íûå ïhòè zà íà (7) 

..... на) ðòîû  
èèà ....) Yòî íûèà è ïîêqïèõü zåìëþ wêî (8) êî 

öðüêâå íèíî âüñå mî ~ ìîè äh (9) ëü èëè 

âèíîãðàäü, èëè êqêà (10) è äâh Yðüíèöè êîíü 

öðüêâå âñå (11) äàõü ñâåòîìq Íèêîëh † à (12) 
ðüzäà ðŒå ðè õðàí âü äìè áëàãîâhðìàãî (13) êðàëà 

Ñòåôàíà ä Ó ãî àñ (14) ..... ëíà Îóðîøà áîãîìü 

ïîìèë (15) îâàíèàãî (написано је) âü ëhò † s Ó. è Ó. ì Ó 
(вероватно, нечитко) а треба sÓ. Ó̂. ì Ó è èíäèêòà  åÓ.‟‟ 

 

Већ је била превалила поноћ, кад смо уморни, до зла бога, и умно и телесно, легли били да 

мало дахнемо душом. Непрестано јахање и идење, непрестано хујање и жуборење не само валова 

бистре и престудене дивне и неописиме Бистрице, но и свуда и на сваком месту извирућих бујних 

извора, врела, учииило је, да смо оно мало времена одређеног за спавање провели тако како га никад 

непроведосмо, и негледајући на непрестани по ваздан и по сву ноћ, рад, ми се пробудисмо врло рано 
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савршено здрави крепки па за чудо и одморни. Ето, таква је и толика снага призренског поднебља, 

које је се још у нашој старини прогласило као одвећ здраво и пријатно. Чим смо се ирснуди, већ је 

било некодико љубо-питинх Призренаца, који су хтели да виде дибарског зуграфа, и неимара, те да 

дознаду какав ће се суд о њиховој недовршеној цркви св. Ђурђа изрећи. Ови су нас људи, тако рећи, 

хтели да вуку свуда и на све стране, а нарочито својој подижућој се огромној новој цркви св. Ђурђа. 

Сад се већ није имало куд и камо, него је се ваљало одмах кренути, да се види црква.  

Тако дакле пођемо и после прилично дугог путовања дођемо у мало тесно и уско двориште на 

ком је изидања црква св. Ђурђа од самог тесаног камена, све скоро до испод крова. Зидине су 

огромне, као и црква, али још потпуно неизидане, иоле са млого и разних узрока. Овде већ беху 

неколико Призренаца обе вере, и међу овима и један валин наушњак врло уљудно и богато европски 

обучен, само са принадлежношћу османским шиљастим горе, а доле одвећ разјапљеним тенџерастим 

фесом, који нас узастопце враћаше и непрестано запиткиваше о млогим стварима. Разуме се по себи, 

да смо га намирисали и да смо са свим безобразлуком и неучтивошћу турском одбијали га и 

неодговарали му. Јадни Призренци непрестано гледаху своје огромне зидипе цркве св. Ђурђа у које 

су уложили више веле од 50.000 гр. или наших преко 8654 дук. ц. што нам се чини да је и одвише.  

Као што смо више пута напомињали да смо се издавали и за добра зидара и зуграфа, што је се 

прочуло, па су нас за таквог и овде сматрали и једва чекали да једном дођемо те да видимо како би се 

помогло њиховој цркви. На питања и молења, ми смо морали остати оним за којег су нас држали. 

Пошто су нам казали све тегобе, као, да им је турчин комшија захватио црквене земље, те не могу 

северозападни део цркве да изидају, са чега им остаје садања грађевина онаква иста каква би била, 

кад би се у наше београдске велике цркве одвалио цео крај северозападни од западних врата испод 

звонаре па до северних главне цркве. Даље нам се тужаху како је, докле је изидано, све како ваља 

изидано, али даље немогу да раде, јер најимар, који је градио цркву, није почео тако како би се могла 

да сведе на кубета и сводове, већ је онако зидао и терао како испало! Због овога су га отерали, а 

нарочито кад и сам није умео и могао да зида сводове. За такву увреду он је се заклео, да ће 

доживети то време у ком ће призренци ради исплате трошкова за свог св. Ђурђа морати да продају 

не само све своје, па и наките са жена. и деце, него чак и своју чељад! Наравно да је ово страшно 

увредило, наше драге Призренце, те отерав оваквог неваљалца, у страшном су и грозничавом 

предубеђењу о својој пропасти и постизају клетве, али им је сад још већа мука: што нема на свету у 

турској најимара (мајстора) по њиховом мишљењу, који би умео направити сводове на њиховом св. 

Ђурђу! Ово их је највише пекло и жижало и ако су се у једну руку и дизали и поносили тиме, јер су 

намислили да подигну толику цркву, да је веће у свој турској нема.  

Ми смо морали тобож завиривати око зидова и дати им савета, како ће је свести. У овој 

ствари сами су нам припомогли наводећи и изказујући разних мајстора разна мишљења и држања о 

томе. Ми смо из свију њих изводили једно опште, или управо никако, правило, које је се страшно и 

најбоље допало нашим призренцима, и они нас молише да се погодимо, пошто хоћемо, па да им 

сведемо цркву. Овде је се сад ваљало извући и нама добро дође онај Турчин са својом кућом на 

земљишту на ком треба да се продужи дрква св. Ђурђа. Ми им казасмо, да без дозидане оволико 

исто и оне 1/4 целе цркве колике су ове 3/4 неможе бити ништа, јер би и сводови без овог дела цркве 

пали. Овде је сад био прави гордијев чвор, јер Турчин за инат неда црквену земљу, наводећи да му је 

кућа старија од ове цркве, као што и јесте. Ради те земље већ су се више пута тужили и парничили и 

последња је пресуда призренског највишег суда гласила ово: да се за 2 х. дубљине прокопа та земља, 

па ако се у њој нађу хришћански гробови, да се одмах одузме од Турчина и преда по процени 

вештака цркви, а ако не, да се глобе и казне хришћани као нападачи на правоверца и као клеветници. 

Кад је се одкопавало, нађено је не само срп. гробова, него и зидина од цркве, вештаци то јаве 

турском суду, али турчин господар те земље поручи Србима: да ће им целу махалу опалити, ако још 

једном иду на суд, те тако ови несмејући ништа више чинити, окану се и тог вајног свог црквеног 

земљишта.  

Нашим захтевима не само да несмо угодили, него смо још и ожалостили, по њиховом 

мишљењу и изсмејали, призренце, који нам горко рекоше: ''остав се море мајсторе тог, него гледај да 
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сведеш ово што нам је Бог подигаја и одржаја. Лесно је после тој мало доградиги, али ако се овај св. 

храм не сведе сав ће се разсипати.'' Ми смо остали при свом, а они при свом, и тако смо били једни 

другима на досади и то ми њима што неступамо у погодбу, без оног насилно претиснутог турчином 

српског и црквеног земљишта, да им сведемо цркву св. Ђурђа, код које непрестано тешу огромно 

зеленикасто бело камење наши дивни тесачи камена из сиринићске и сретачке жупе, а они опет нама, 

што се немикну, те да прегледамо стару црквицу св. Ђурђа код ове подижуће се нове.  

Кад већ нисмо могли ништа да учинимо, ми по свом овдашњем обичају, изврнусмо се на 

ледину, без игде и икаква обзирања на њих и правила пристојности, да као тобож спавамо, а у ствари 

имали смо двоје на уму, да умакнемо у руски конзулат, у који се улази кроз једна врата водећа из 

двора црквеног у конзулатски, и да умакнемо у црквицу св. Ђурђа, од које кључ један попа, пошто је 

закључао, метну више врата. Већ је било превалило подне, у које је доба у Призрену највећа препека, 

и већ су се разишли били сви призренци, а ми презали да уђемо у цркву, кад иза једног угла нове 

црк. св. Ђурђа, на нас опет прежа онај валин шпица!  

Пошто је видео да смо се пробудили, опет ступа с нама у разговор, али га тако отправисмо 

показујући му из доламе пиштољ, да се одмах склони безобзирце непрестано осврћући се, док 

незамаче за један угао, бојећи се да му не прсне тиква. Овај је непрестано излазио на улицу и нешто 

преговарао са једним, веле, миралајем војеним, који је за сво време вашег бављења у Призрену 

непомично од јутра до мрака седео на једном ћепенку, пушећи наргиле, баш спрам врата куће руског 

конзулата, кроз која се са улице у овај улазило и у ова вечно, као ној у своје јаје, пиљио и 

премеривао свакога, који би улазио, или излазио из руског конзулата. Он је са овог свог места видео 

и сваког оног, који је у конзулат улазио и кроз она врата водећа из дворишта цркве св. Ђурђа. Њега 

је у преким и неопходним потребама смењивао овај наушњак и други неки Војени, а биће 

полицијски, као и он, чиновници и великаши.  

Тек је био изашао из двора црквеног, а ми опет брзим корацима у стару цркву св. Ђурђа, од 

које за собом закључасмо врата. У цркви запалисмо, на вечно горећем пред дверима и иконом св. 

Ђурђа кандилу, неколико воштаних свећа и провлака нађених ту у цркви па пођемо кроз сву ону 

стару, сниску, тамну и жалосну црквицу, која је сва живописана живописом из турског доба, и 

негледајући на њену, по призренцима баснословну старину, ми је уписујемо у чедо доба јада и 

чемера српског, у чедо доба турског, кад све што беше српско, беше само ствар страха, ужаса, јада, 

чемера, сиротиње, унижености ниже сваког скота и т. д. Црквица је ова дугачка, ниска, уска, тамна 

да се у сред подне невиди скоро ништа, и у неколико И мало влажна. Живопис јој је сав стар, али 

хрђав и невешт као и иконе изузевши у припрати бачене две три прастаре изцепане и из срп. доба. У 

њој су погребавани митрополити призренски, пошто потурчише Успење св. Богородице, сада тако 

звану џума, или св. Петка џамија. Све што беше у овом св. храму показиваше несрећу и жалост 

српску, пропаст и изумирање, но само неколико нових св. утвари, поклоњених нашом драгом браћом 

Русима, показиваше сасвим друго доба и друге сада несрпске братске земље. Ми смо се свуда копали 

и свуда чепркали, али од старина, небеше иигде и ништа.  

Овако тумарајући са црквеним запаљеним свећама, ваљда нас приметише, као што нам се 

учини чујући неки жубор на двору црквеном, те се мало смирисмо, и држећи онако запаљену свећу 

пођосмо да провиримо кроз дебела и добро несастављена од грмових балвана врата, па кад тамо, а 

оно наш бив. валин шпиун дошао са три жандарска официра, и неколико жандарма па нас тражи око 

цркве! Они су пробудили и бивше после ручка заспане мајсторе, па кад нас ненађоше, а ови им 

неумедоше ништа казати о нама, дођеше до црквених врата отварајући их, па кад их немогошо 

отворити, а мајстори им рекоше. да је ту скоро био неки поп, поменувши га по имену, закључао 

цркву и отишао, одоше и сами. Сад нам је остала била брига како да изађемо из цркве, у коју није 

могао нико ући, јер смо се изнутра закључали, и чекајући тако да нас при излазу некако невиде 

мајстори, долазише још два попа да нешто узму из цркве, па немогавши ући у ову, одоше одкуд су и 

дошли. У овом Чекању опазисмо излупано надгробно камење у цркви које је ваљда донето са двора, 

и прегледајући га, да нема натписа, опазисмо прорезан црквени таван.  
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Сад је се ваљало попети горе и са великом муком, сложивши камене крстаче, једну на другу, 

и узевши сиромашних цркв. малих од жутог воска свећица, или управо провлака, једва се којекако 

попесмо. У овом пењању оне камене крстаче сурваше се и од њих се и старих оних икона, неких 

хартија и других ствари подиже страшан крш и лом, којег чувши пред црквом мајстори престравише 

се, држећи да се руше зидине новог св. Ђурђа. Пошто видеше, да им ништа није, излеташе на улицу, 

па кад и тамо небеше нигде никог, неки рекоше да је у цркви старој, а видећи опет светлост на 

тавану њеном, побегоше куд који! На тавану беше млого разних изцепаних књига и остатака од ових 

на кожи и хартији, али је тавац тако био слаб, да нам на једном месту пропаде десна нога одадревши 

сву цевару. Од ове опет неприлике морадосмо пазити да стајемо само на гибајуће се већ скоро труле 

гредице, а суве као барут, то нам је одвише спречавало посао. Још нам је била једна ужасна невоља, 

што су нам свеће сваки час догоревале, а тешко их беше гасити с тога, што имађаху врло мало воска, 

а одвећ дебеле од конопље свитњаке. У овој невољи добро нам помагаше наша, од прљавштине и 

зноја скоро као кожа, неупалима долама, којом непрестано све гасисмо.  

Претурајући страшно суве, и као прњад, од хартије и коже остатке књига, најиђосмо на једно 

40., на оба градива, остатака разних књига, а међу овима и једно 20. листа на кожи писане глаголице 

и једно 30 грчких неких стихова. Преписујући прибелешке већ више наведене, и одвојивши оно 

глаголских листина, да узмемо, некако нам се испусти свећа и око ње сво што је било ... букне као 

барут, а ми . .. ми у овој изненадности зграбисмо све то у нашу доламу и са великом муком и бедом, 

опржившн све руке, будемо срећни, благодарећи долами, те после дуге и ужасно борбе,  која нас 

скоро свог осмуди, угасисмо! У овом страху и изненадности угаси нам се и прилепљена на једну 

гредицу свећа, и ми зграбивши само један лист од 56. листа писаних на кожи канцелариским, за 

времена наших краљева, писменима, пипајући по мраку греде нађемо онај прорез, и пошто је оно 

камење попадало, отиснемо се те онако скочисмо за 2 1/2 хв. висине у сред надгробних споменика.  

Света је се било скупило у двору црквеном чекајући да попови дођу на вечерњу, ови и 

дођоше, и кроз од нас изнутра одкључана црквена врата, иза којих сакривени стајасмо, уђоше не 

само они, но и многа светина, а ми се благодарећи овим удесним случајем, извукосмо, крстећи се из 

цркве, као да нисмо ни лук јели ни мирисали. Наш је излаз све зачудио, али озбиљност и побожност 

наша, као и брз непраметан излаз, успокоио је призренске духове. Тако се ми спасосмо незапалисмо 

цркву и сретаја са валиним шпиуном, али конзулу руском никако немогасмо отићи, и ако смо то 

више од 11 пута покушавали, па све у залуд, јер онај на ћепенку сваког овуда пролазећег покрај 

врата конзулове куће мери од главе до пете. Да несмо били у оделу турака дибарских у долами ми би 

ушли, али овако никако се неје могло, што нам је остало врло жао, а и штетно за наш пут. Зграбљенн 

лист којег је препис напечатао у 35 гласн. срп. уч. др. његов председник г. Јанко Шафарик, неје 

ништа друго до ова непотпуна тапија. 

 

‚‚† Êðüñòü Äîáðîñëàâèíü Êàðàñàâå õòåðå, † 

êðüñòü ñèíà ~ Ïðüâîñëàâà, † êðüñòü Äðuæî~ ñèíà 

êàëuãåðà Íèêîäèìà, † êðüñòü õòåðå ~ Ðà~, † 

êðüðòüíåãìèôå ~ Áåëåõìšèìå õòåðå Áîãîðëàâå, † 

êðüñòü äðuãà ñuìåãíè Áàáèöå, † êðüñòü ñuìåãíèêà 

Äîáðîñëàâà ïàïàì Áåòêà zåòà, † êðüñòü Iôèíü è 

âüñåõü ~ äåòåöü, † êðüñòü Ìèëîøåâü ÊuêèYèíà 
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zåòè, † êðüñòü ¿êîâü è áðàòà ìu Áîãäàíà Êuðèíè 

âíuöè, è Ïðè~ † êðüñòü Äîáðîñëàâëåâìü ñè 
Ïðâîñëàâàìü zà âüñå ñuìåãíèêå è ñuðîäíèêå, à êî 

èìå mî ãîâîðèò, à Ïðüâîñëàâü äà wäãîâàðàòü à 

êuïüöü äà ~ ñâîáîäüíü. Ïüñâ, âü èìå ^öà, è ñèíà 

è ñâåòàãî äuõà. ± Äîáðîñëàâà Áàhðàêîâà õòè è ñ 

ìîèìè âèøåuïèñàíèì è ñü õòåíè~ìü ïîñòàâèñìî 

Yüñíè è æèâîòâîðåmè † êðüñòü Ìàíu ÄðàãèíYèíu 
áðàòu è ïðîäàñìî ìu äâîðü íàøü ò. ü (òèñuêü) à Ó 
øèðèíà áè äâîðà òîãà ^ ÁàYèíèíå zåìëå 

ñåäüìíàäåñåòå ëàêü .... , à uzü Áåëåõíèíu zåìëu 

òðèäåñåòü ëàêüòü íuzü Ðàíêîâu, íu¶yü Áîãäàí .... 

ìëu äëèíå òðèäåñåòè ëàêüòü, à uzü öàðåâü âðüòü è 

äîëüíå ñòðàí .... ïà äâàäåñåòü è ~äüíü ëàêüòü. 

Öåíà áè äâîðà òîãà wñìü ëèòðü ñðåáðà .... òü 

äâîðà òîãà ñâîáîäüíü ñü êîëîâîzîìü äà ^ äüíüñêà 

äà åè wáëàäà Ìàíî òèèì äâîðîìü, ¿àêî è ñumè 

áàmèíèêü ëuáè èìàòè õàðèzàòè ïðèêîñàòè, ïðîäàòè 

.... ìu äàòè, àëè zàìåíèòè êòüè ñå íàãå ^ íàñü, 

èëè ^ íàøåãà ðîäà íàñ .... íåêî~ âðåìå Ìàíà, à 

zà wíü äâîðü mo ìu ïðîäàñìî äà ñå íå Yu~ .... À 

òîìu ñâåäîöè ïîïü Äàáèæèâü, ïîïü ÏåëàYà, Èâëèü 

Ìèëàíîâü zåò êî Ðàíêîâèêü Ñòåïàíèöü, Ðàäîâüíü, 

Äîáðîìèðü, Ìèëåâü zåòü Ò .... àøèíü, Ñìèëü, 

Áàáèöà, Êîëîàíü, Yèíü, Ãuðêî, Ìèëîøü, Êuáèöà, ^ 

.... ðü Ñèêèðèöà, Ìèêî ÒåëüYàðü. † Íàìèêü 
Íèêîëà. ^ ìàòhðå Áîæè~ Ïðèzüðåíüñêå èñüïèñà è òî 

....‟‟ 

 

Предвече опет пођемо да некако уђемо у руски конзулат, јер смо имали особиту потребу да се 

састанем са ваљаним и честитим руским консулом г. Јастребовим, али преко пута његових вратница 

непрестано, као што је већ казано, на једном ћепенку седео онај жандарски турски миралај и гледао у 

конзулове вратнице, пушећи страшну наргилу, као ној у јаје. Девет смо пута по овом опет пролазили 

па све узадуд беше. Ишли смо у митрополију ради женске школе коју смо прегледали и нашли да се 
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ученице врло добро уче, да има у школи реда, и да су врло разборите, бистре и даровите. Учитељка 

је једна стара српкиња из прека, коју изтера из Велеса Ђорђе Милетић рођени брат Св. Милетића 

уредника Заставе. Овај је се Ђорђе не само сам побугарио, него је још побугарио, завевши бугарски 

језик, у Штипу, Радовићу, Качанима или правом Качанику прастаром, Кратову и Велесу.  

Ово је страшна и ужасна једна несрећа и изрод српски којег је Аустрија послала да шпиунише 

а утамањује народност српску у овим земљама, о ком ћемо у Велесу коју више прозборити. Са 

учитељком сеђаше и сестра садањег митрополита рашко-призренског г. Мелентија, бледа и увела 

женска правог типа грчког и јужног топлијег поднебља и ми се немогасмо ни овде, колико хтедосмо 

бавити, јер нас по говору страшно подозреваху, а разглашен пуцањ, дим и светлост под именом чуда 

у св. Ђурђу и како је један странац из ње изишао, приличио нас је узнемиривало и гонило да се 

повучемо нашем хану. Полазећи овом прегледасмо и цркву св. Николе, коју су пре неколико година 

изкопали целокупну из земље и у којој сада очистивши је од земље и ђубрета служе. Чује се да је у 

њој нађено доста разне старине, али како се несмедосмо никоме јављати, немогасмо ни једну видети 

и прегледати као ни дознати, које су и из којег доба.  

Одавде одемо у основну, или тако звану народну школу, за разлику од номиналне школе 

ваљаног и честитог патриоте срп. г. Симе Андрејевића Игуменова, у којој је само 2 ђака, и овде 

затечемо преко 150 деце, која се без икаквог реда и готово ничим не уче. У школи беше ограђен 

гредицама, као тарабом, један као кревет подигнут трем, на овом прострта рогозница, више ње 

покровац, на којем полеђушке лежаше даскал, или учитељ призренски са ћуловом на глави чибуком 

у руци и подигнутим ногама преко оне заграде, и то тако да му глава са горњим делом тела стајаше 

за целих 2 1/2 стопе, ниже пребачених и окружених преко оне ограде ногу, које су биле управљене 

право западу, или ђацима, а глава дрчаше доле теменом обрнута истоку.  

На молбу да видимо шта му знају ђаци, заповеди нешто овима који почеше из прве скамије па 

т. д., све два и два одати око свију скамија, певајући страшно високим гласом некакву чудновату 

песму Султану цару. Они први пошто обиђоше око скамија изађоше напоље па тако редом све два и 

два сви, и ми у један мах остадосмо сами самцити са нашим славним даскалом. Ми смо држали, да 

овим ђаци показују своју неку вештину у певању, реду и поретку, и да ће опет оним истим редом 

вратити се у школу, али се запрепастисмо, кад их видесмо на улици где одлазе сваки својој кући ! 

Овом колачу нисмо се надали и покуњени, пошто шетајући и ћутећи проведосмо заједно са даскалом 

у школи 3/4 часа, вратисмо се у свој хан, док наш даскал весео на таквом уредном реду и поретку 

остаде да допуши свој дуван. Ето у овом се свему састои просвета Призрена града нашег Краљевца и 

Цариграда.  

Одавде смо идући у наш хан ударили и по четврти пут горе уз брдо да видимо већ помињату 

цркву св. Спаса задужбину наших слав. Неманића, али у ову нашу светињу немогасмо ући с тога, јер 

су Гоге отели њене кључеве од Срба и хоће да је поруше, да би тиме утаманили и уништили сву 

старину српску. Све су ово чинили и чине, веле, по наговору турске, аустријске и инђилијске, веле, 

славне владе, да би се само затарило све и сва што је негда било српско и што носи на себи тип и име 

српско. Око цркве су све саме православне куће овом узбрдицом па све до града призренског, који је 

пре 66. год. обновљен и тако кажу подигнут на урвинама старог ср. града. Брег на коме је овај 

прекрасан стари српски град само понављан и поправљан као стари дворци, а и зидине турцима, зове 

се: ''Пространбрег'' ово му име одиста и доликује, јер има прилично простора око себе а крај њега иде 

и пут којег је направио Омер паша силна потурица, пре неколико година, баш преко целог Шара. 

Више града је планина тако звана: ''Цвиљен'' огранак шаров.  

У граду је једна џамија од старе срп. црк. св. Аранђела, а око ове стоји неколико лепих, по 

новијих турских двораца, од којих Из једнога провириваше прекрасно румено лице мухамеданске 

српкиње призренске. У граду је и далеко чувена огромна тамница призренска, од које стрепе млоги 

правоверци, но она их ретко кад и то ваљда у 60 год. по једнога виђа. Као да је само за Србе и 

њихове правде створена, те је препуна ојађене раје, у којој се васпитава, како ће у највећијим мукама 

и најужаснијем гаду и нечистоћи испуштати душе. Кад се погледи испод града на вечно пушећи се и 

у магли Призрен, онда са тек у неколико схваћа његова огромноћа и ужас од силних и ужасних 
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урвина и развалина. Магла му је од дивне и прекрасне, студене као лед, прозрачне као васдух, а 

чисте као суза, Бистрице, која јури кроз сред Призрена срп. краљевграда, а и од млогих извора, који 

са јужне стране из ''Пространог брега'' и ''Цвиљена'' на сваком месту из самог самотвора камена 

извиру и теку. У целој равници с једне и друге стране Бистрице подиже се огромна паланка 

мухамеданска, у којој се скоро сасвим губе куће међу огромним дивним и прекрасним вртовима. 

Само мунаре са џамијама, обојене срп. тробојом подижу се из зеленила и наказују худи и ништавни 

накаламак азијски на јевропско српско дивно и прекрасно земљиште.  

Што напоменусмо српску тробоју, то хоћемо да о њој неку и ако мимогред и најкраћу 

рекнемо. У Приштини, Вучитрну, Митровици, Пећи, Ђакову и другим свима местима, главну и прву 

улогу у свима џамијским, текијским, коначким и приватних кућа потурица, у шарама, украсима и 

осталом игра главну, прву и скоро једину улогу тробоја српска и то: црвенорујна (вишњеви, која се 

овуда зове вишњеренк) плава и бела. Овим се и саме потурице, одрекавши се своје прађедовске вере, 

народности и језика у неколико, обелодањују и изобличавају да нису Османлије и друга која 

народност, но да су прави Срби и српске народности и ако су мухамеданци. У Призрену ова српска 

тробоја савршено је истисла све остале. Шаре на џамијама, мошеама, текијама, дворцима, засебним 

потуричким и турским кућама, састоје се из саме чисте српске и једине српске праве тробоје. 

Негледајући турски и потурички фанатизам и остало,  

Призрен је и данас, што се овог тиче, опет престолница српског народа и као да изгледа да у 

њој и данас (по српској тробоји) живи само властела, најлепши цвет народа српског његови 

преставници, влада и остали. Као што рекосмо призренске чатрље зидане и замазане од шепера губе 

се у дивним и прекрасним вртовима, који доводе своје порекло још од краљице и царице Србије. 

Шта више сами типови изузевши врло мали број османско-азијског здепасто-округлог црног и 

жућкастомодрог шкипског, све је остало још и дан данашњи право и најчистије светлије и боље 

српско.  

Погледате ли на људе до својих 30 год. а женскиње и до 90 и 100. све вам је неизказано бело и 

беље од сваког снега, а румевији од сваке руже и најбоље и савршеније румене боје, у свију су зуби 

беложућкасти као бисер, а лице млеко и крв које није у стању преснимити ни највећи вештак, нити 

се најсавршенијом вештачком и природном бојом може преставити боја њиховог лица и у овоме 

дивне и прекрасне живе и најсавршеније боје. Да ударите старицу од 100 год. по једном образу, 

прскао би други, али не од дебљине и округлоће, но од пуноће, једрине белоће и руменила. 

Православни од 30. год. па навише, као и женскиње турске од 15 па до смрти, чине на жалост ужасну 

противност и изненадност. У првих су лица, као да су им змије пили, због употребе млоге и прејаке 

ракије, јаке скоро као шпирт, а тако исто и у мухамеданског женскиња, због кораном одређеног 

бојења и мазања лица власи и свега. До 12 год. девојчице у шалварама свију вера иду свуда слободно 

голе и не замотане, и од ове године па навише све је то умотано, завијено, али неје јадно жалосно, 

грбаво, егаво, ераво, сбабуњаво и т. д. као у Пећи, Приштини и другим прођеним местима.  

Све на себи носи одпечатак, јачине, снаге, живота, моћи и величине, па и сама околина на све 

стране Призрена, то исто носи. С десне стране Бистрице стоји огромна, скоро сва обојадисана 

српском тробојом, тако звана Бајрак џами си, или царска џамија, тако проивана, што је подигнута од 

придворне цркве св. Неманића на оном истом месту где је ова била, као и од дворова веле 

душанових, а боље и правилније Неманићских, јер је Душан седео махом у Скопљу, који и јесте 

српски Цариград, док је Призрен. Приштина, Неродимље, Орид, Преспа, Београд више Орида сада у 

развалинама, садањи Арнаут Београд, Десник, У Епиру, Србици у Маћедонији, Прилип и више Зрче 

манастира спрам Прилипа у правој Србији управо Краљевград, као Рашка на Балкану, Кратово 

гробница краљева и царева српских. Овде су и дворци њихови били, а испод ове џамије и околни 

сада мухамеданских кућа иду ужасно огромни и дубоки прастари српски подруми, веле још и дан, 

пуни најважнијих срп. ствари и утвари. Баш од ове царске џамије, преко вечно шуштеће, хујајуће, 

таласајуће се и беснеће Бистрице иде дрвени и од плетера на десну страну накривљен мост, који се 

сав тресе чим човек корачи нањ. Прелазећи овуда ми смо моћно и снажно водили коња са леве 

стране, еда би тако одржали равнотеж, да се оба заједно с мостом, несурвамо у валовиту Бистрицу. 
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Скоро при другом крају наше шумадинско, али свакојако вредно и честито кљусе, опазивши магаре, 

којих је препуна турска, и којих је се јако бојало, скочи као бесно, у Бистрицу, а ми за њим; 

те се тако на општи смеј свију и свију вера и народности ту десивших се, окупасмо.  

С леве стране Бистрице, а баш на југоисточном крају, подиже се друга прекрасна, тробојом 

српском обојена џамија, она је направљена од придворне цркве веле старог Југ Богдана и његових 

предака, а ту су му и дворци били које причају и Срби и Турци, као и за оне Неманићске. Пред 

џамијом су липе и јаворови још из доба св. Неманића. Веле, да Бистрица овуда тече све од оног доба, 

у ком је Синан паша разоривши св. Аранђела Душанову цркву испод Вишеграда и направивши од 

њеног камена своју сада тако звану Синан пашину џамију, овуда ударила да протиче, па и протиче 

непрестано циљајући на Синанпашину џамију да је однесе и поруши. Из прекрасног дела г. П. 

Срећковића под именом: ''Синан паша'' види се да му је и гроб однела. Од то доба она непрестано 

плави овуда и чини грдну и огромну штету и то увек, веле, лицем на Аранђеловдан.  

Тако је ударила и пре 28 год. и то 1842 год. па је све и сва разрушила и однела. Што је се и 

ова поплава догодила лицем на св. Аранђела, по поплави на 2 год. насилник тадањи призренски 

некакав Алиф ефендија, нагна цео народ, овај доврши и оно мало урвина од св. Аранђела Михајила, 

и од камена његова подигне данашње зидине око Бистрице, те тим до сада спасе овај део Призрена 

од грдне штете и поплаве, јер се држи, а и непрестано говори и прича овде, да Бистраца неће ни 

један и најмањи камичак да однесе од св. Аранђела. Тако је се учинило и са џамијом Синан-пашином 

и свим оним зградама и тврђавама, које су од св. Аранђела, па тако је се до сада учинило и са овим 

зидовима, којим се чувају од њене поплаве, а који су од урвина св. Аранђела.  

С леве стране Бистрице, ниже царске, или барјак џамије, на једној литици, почев од самог у 

камену усеченог пута па за 3 хв. висине, стоји, на самом самотвору камену, још и дан данашњи 

трагови од прастарог српског живописа, веле, цркве св Пантелије. На неколико места из исте литице 

извире најдивнија и здравија вода, која водоскоком улева се у Бистрицу. Пошто смо и то прегледали, 

видели једну целу породицу од 7 душа из Гнилана, која је дошла да се покрсти, тумарали и ходали 

којекуда по Призрену, видели преко 50 ком. срп. старих и то златних новаца краља Милутина, цара 

Душана, Лазара, Вукашина, па и Бранковића Вука, али сребрн, и Андреаша у двојице њих, и то Срба 

и т. д. опет смо се вратили у наш хан, који је био и турски и баш код Синан пашине дивне и огромне 

џамије.  

Помињати новци српски и то златни, нису били позлаћени, као што су у нашем музеју, него 

су били од чистог злата, о чему смо се уверили секући их и вртећи. Ови су их људи ископали, веле, 

по једној прастарој књизи у једне потурице у селу Реци, куд су нас звали да је видимо и прегледамо. 

У књизи су биле написане све царске и краљевске оставе, као и гробнице, а тако исто где су и који 

били рудници и где су се и који новци ковали, и где и који владаоц доцније пренешен и сакривени. 

Књига је била одвећ важна, али се ни за који новац неизпушта из руку. Ми смо свуда и у свима 

прођеним паланкама праве Србије слушали, како увече петкова, кад се читају молитве за покој душа 

царева, најзнатнијих турских људи и светаца, веле, помиње и име баба Милеве, веле, шокице са 

Косова која је издала Милоша, Обилића, Србе и срп. царство на Косову, — и тек смо се одмарали у 

натем хану, кад заурлика на викалу Синан-пашине џамије младо једно богословче, о којем знајући 

турски језик око нас седећи одиста рекоше спомињу и баба Милену и њено срп. порекло.  

Пријатељи нам се обећаше да ће од самих тих богослова добити и послати нам те молитве, па 

их ма шта стало, али до данас још не учинише, те тако и ову свеску у неможе нам та молитва ући, 

ако одиста постоји, јер ми незнамо турски па да се о томе уверимо. Рекосмо да су овде турски 

богослови, па при томе и остајемо, јер је призренска богословија турска, веле, после Цариграда 

највећа и најбоља у свој турској царевини. Горанци гласом и турском лепотом урликања, први су на 

гласу у свој царевини и из ње се бирају царски викачи чак за цариградске царске џамије и по целој 

турској. У овој је турској богословији неколико десетина, а веле и стотина, богослова међу којима је 

више од неколико десетина самих већ прилично у годинама Черкеза, и неколико десетина Горана, 

или који се рачунају да су мухамеданци, а у ствари су више православни Срби, но Срби 

мухамедовци.  
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Сви ови, а нарочито Черкези, петковима, кад се неуче и кад им родитељи долазе, чине ужасне 

и неописане зулуме и насиља и то таква, да тај цео дан, а нарочито пред вече, несме нико од 

хришћана овуда да пролази, а да ноћу иде, нема ни спомена. Кад смо ми пролазили био је већ мрак и 

урнебес од неколико стотина дивљих гласова излазећих из српских, швапских, черкезских, 

османлијских, циганских и т. д. мухамеданских грла, на арапском језику, био је тако ужасан, да би се 

и највећем зверу стужило и згадило; и то Турци држе за лепо и најлепше. Стотинама их је било 

јурнуло на улицу да виде ко иде, па кад нас, три несретника, приводно горих од њих, видеше 

шкргутајући зубима и урликајући као бесомучни тргоше се натраг. У нас је рука стајала на 

реворверу, а наши другови и саме потурице држали су се за своје пиштоље.  

Ми смо мало завиривали и око огромне Синан-пашине џамије, на којој је више од 70 прозора, 

око којих су излупани и изрезани у камену крстови. Шта је унутра у џамији незнамо, а с поља осим 

шара од српске тробоје, једног као трема са огромном собом у којој слушају фанатизам последње 

године турски богослови, место где је, веле, био гроб Синан-пашин и још маловажних ситница и 

гадости разне, — невидесмо ништа више. Сутра дан рано и пре зоре, пошто смо још прошлог дана, 

потписали пасош, морадосмо да се кренемо из Призрена, јер су, по овоме и околини, већ тражили 

неког човека из (кнежевине) Мораве, који је под именом куповања коња, (ова се куповина увек 

вртила турцима по глави), дошао био, да буни свет и коме је раније одређено да виси на призренским 

вешалима, но што дође до своје границе; Нас је особито узнемирио и тај глас, што нам у очи српска 

учитељка рече да се сумња, да смо из дибарске нахије; што се чудо о св.Ђурђу и то старом разне се 

по целој вароши, које се разно тумачише; што је један странац, непрестано облетао око руског 

конзулата, с намером да у овај уђе, па због турског прежања не ушао; што је неки странац изашао из 

цркве св. Ђурђа, попови ову засташе нзнутра отворену и т. д. У турака, у овим стварима, нема шале. 

Њих је известио аустријски конзул, да је тај човек у Призрену, а преко Сарајева видели смо да су још 

и у Приштини распитивали зањ.  

Да небеше овог, ми би се још дуже бавили у Призрену, а овако морали смо се кретати и ићи, 

без да се зна куда смо и којим смо путем отишли. По нашем обичају и савету вођа, ми скоро нигде 

неидосмо: ''царском џадом'' или путем, но увек куд иду вуци и хајдуци. Нама је се овај и овакав пут 

допадао више и боље од тако званог царевог, који је био начичкан царским плаћеним разбојницима, 

док су ови остали обичним, простим и неплаћеним лупежима и разбојницима.  

Југоистоку од Призрена све уз Бистрицу, по уској прокопаној у самом самотвору камену 

путањи иде се за једно скоро добра пола часа, па се долази до испод старог града, веле, Душанова, а 

управо званог; ''Вишеграда''- а како је се звао онај више дан: паланке Призрена, сада тако звани 

турски, неумеде нам нико да каже. Ово је само необорим доказ, да је се онај сада тако звани: 

''Душанов град,'' а пре Душана, и у његово, време звао: ''Вишеград.''  

С једне и друге стране обале бистричине, негледајући на толике силне и прекрасне воде у 

Призрену и њихове изворе, свуда и на сваком месту, — непрестано Срби мухамедовци граде силне и 

мдоге водоводе и троше немилице силан и грдан новац, да само што бољу и здравију воду доведу у 

паланку Призрен. Доводећи тако најздравије и живље воде, једна је се беглербеговска породица 

сасвим затарила и осиромашила; толика је навика правих Срба, извесно још од доба краљевине своје 

и православља свога. Ми смо се провлачили кроз изсечине у самим литицама и самотворним 

ридовима, видели смо где се теше бели зеленикасти мрамор за нову призренску помињату црк. св. 

Ђурђа и с каквом се и коликом муком то ради, а нарочито довлачи. Пошав од паланке Призрена па 

све до Вишеграда, или сад тако званог града Душановог и с једне и друге стране обале бистричине, 

стоје све саме урвине, трагови од ових и остало, чиме се казује да је некада цео тај простор од добра 

1/2 часа био засељен и насељен. Особито се овуда, и на сваком месту, виде трагови од живописа у 

бив. испосницама, од којих и дан данашњи има целих и читавих, али већ савршено неприступних.  

Планине и брда око Вишеграда незнађаше нико да нам каже поименце како се зову, него их 

све скупа зову: ''Карапоток'' што ће рећи: ''Црнипоток.'' Овако су ову месност прозвали по речици 

једној, која се још и сада тако зове, а стоји ниже поменутог града. Но и ова речица у старо доба звала 

је се другчије; Црни, или Кара-поток, прозвана је тек од времена Синан-пашиног, јер је он овде баш 
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на овом месту и око ове речице у боју са Призренцима, веле 50.000 ових на месту оставио, а остало 

рањаво и изсакаћено призренске српске војске, повукло је се у Призрен, у ком такође није могло 

одолети издајнику своје вере и народности Синану, него је које изгинуло, а које изтурчило се: те је 

од туда оволико Турака или изтурчених Срба у Призрену. Цео Вишеград, као обично сви стари 

српски градови, дели се на три главна одељка, или града, од којих је један био дољни, други средњи, 

а трећи, од којег се и данас урвине виде истина најмањи, али највиши и знатнији, горњи.  

Са врх горњег града па све до у само дно Бистрице, спуштао је се подземни шупљи, као и 

надземни, зид, од којега још и данас на сјевероисточној страни стоје огромне урвине од бив. огромне 

округле куле. Више ове је ишао ужасно огроман и висок мост над Бистрицом, који је и с једне и 

друге стране имао огромне жељезне вратнице. Мост је овај служио и за загативање Бистрице и 

Црногпотока, који су градили огромно, ужасно и преко неколико десетина хвата дубоко језеро, око 

целог града и то пре Душановог доба. У дољњем и средњем граду, којих простор скоро није мањи од 

београдског града, стоје огромне урвине и развалине, можда још старије од доба Неманићског. Не 

само овуда, и у ова два града, него чак и у оном малом на врху, до којег се само најваљанији момци 

могу попети, разна лица и дружине непрестано су тражила, па и данас траже Душаново и Неманића 

благо, са силним и огромним оставама. Ово су исто чинили чак и конзули, па и саме разне турске 

валије.  

Тако је аустријски конзул у оном горњем и највишем граду тражећи паре, наишао на 

Неманићски и Душанов кладенац, у ком су биле неке млоге и силне ствари старо-српске, а у дољњем 

и средњем граду налазили су: мачева, стрела, копаља, буздохана, некакве млоге гвожђурине, некакве 

огромне троношце и остале ствари. Цео тај простор, од сва три града, или планина на којој су 

градови, са две стране опкољава река Бистрица, а са треће Црнипоток, те је тако са све три те стране 

савршено неприступан. Са четврте стране, и то југозападне, одваја се од планине Шаре и њених 

огранака огромна и ужасна провалија, преко које је Синанпаша провео своју војску, те иза леђа 

изненада ударио призренцима са страг, потрьо их и савршено уништио, убив на месту битке 50.000 

људи. На свима врховима огромних планиница виде се огромне урвине од бив. кула и стражара, а 

западне још имају и тројне бив. валове.  

На врху горњег града стоји још пола разорене Душанове куле са околним платнима градским. 

На кули су још и данас два огромна отворена и два слепа прозора, у којима се познају трагови од 

слике Душанове, веле, и жене му, мајке цара Уроша, али су оба та лика, и цео натпис непрестаним 

гађањем из пушака изобијали и утаманили Турци. Причају старци свију вера, да је Душан био 

огроман и на црвеном коњу, а царица је седела на престолу. Један хоџа био је се попео на 

североисточно платно тог највишег града и хтевши да га потурчи одпочне да пева намаз (молитву) 

заврти му се од огромне висине мозак, и веле Душан га озго гурну, те падпе доле сав раздробљен у 

најситније комадиће. Од тог су доба гађали непрестано Душана, докле му нису слику сасвим 

куршумима утаманили, а овај обичај гађања у неприступне и недохватне старине српске изумеле су 

азијске хоџе и дервиши; те се он сада сматра за најсветију дужност свију правовераца, који се 

најтачније и врши у свима бив. срп. земљама, а сада под Турцима.  

Баш испод лика Душановог, можда за 2000 стопа, ако нема и више, стоје трагови од бив: 

огромне н можда најдивније, веће и красније цркве у целом српству св. Аранђела, у којој је Душан 

био погребен. Од ње се сада једва трагови познају, а зналци причају, и за олтар, и за место где је био 

гроб Душанов, а казују од прилике где је које кубе од њих 25 стајало и т. д. Само се ово зна, да је 

огромна од сувог злата јабука бив. на најглавнијем кубету, кад га је Синан са својима обарао, пала у 

Бистрицу и вода је исту некуда однела. Неколико десетина тисућа душа десивших се ту тражило је 

исту и нико је немогаше спазити и наћи и ако је могло у њу стати преко 60 акова воде вина и чега 

другог, дакле преко 3000 ока. Она је била сва сливена од чистог и сувог злата.  

Још се добро познаје бив. зид око св. Аранђела, од којега испод једне његове бив. куле и 

њених садањих остатака високих за 20 хв. непрестано протиче вечно хујајући и пенушећи се 

престудена Бистрица. Чудо је дивно како се ово кулино платно несруши, кад баш испод његових 

темеља протиче Бистрица. Осим црк. св. Аранђела овде је било још неколико цркви, а у највишем 
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граду још и данас стоје високи зидови од бивше црквице, из које су односили до скора млоге и разне 

ствари и утвари. Па не само са ове леве стране бистричине, него и са десне у самим ридовима, и 

литицама биле су још млоге цркве, као што је и град стари прелазио чак преко Бистрице, ова је кроз 

сред њега текла, а он је над њом висио и лебдио, чиме је се показивала сила, изображеност, 

величина, слава и богатство српско. Као што кроз сред Призрена протиче дивна и страшна Бистрица, 

тако је она и Вишеград делила на два главна дела, од којих се и данас на једној и другој страни виде 

трагови.  

Наш вођ, познаник са оном потурицом у које је помињата стара књига, виђаше у сваком месту 

оставе и богатства. Шта више свака шупљина, округла и налик на писмо. ''О'' на оставшем платну од 

куле, испод које протиче Бистрица, као и на свима супротним литицама, значаше, по његовом 

држању, ништа мање, ни више, до: ''онде'' т. ј. право је онде остава и т. д. Прича се да је тело 

Душаново, такође сачувано и сахрањено, али где је нико нам неказа, и ако доцније дознадосмо и за 

ово где је. Прича се и говори још о млогим стварима и то врло важиим, као крунама државним 

архивама, регалима и т. д., о којима нећемо ништа говорити, из млогих и разних узрока, као и о 

млогим старинама и оставама. 
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